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كلمة شكر

القائل في محكم التنزیل "وفوق نشكر هللا العلي القدیر الذي أنعم علینا بنعمة العقل و الدین.

صدق هللا العظیم76ذي علم علیم " سورة یوسف ایة ...كل 

ما فإن لم تجدوا ، "من صنع إلیكم معروفا فكافئوهوقال رسول هللا(صلي هللا علیھ وسلم:

نكم كافأتموه"...(رواه أبو داوود).بھ فادعوا لھ حتي تروا أتكافئونھ

طیلة مشوارنا الدراسي و لم ، اكل األساتذة األفاضل الذین رافقون علي و أثني ثناء حسنا

علینا بعلمیبخلوا

منا بالجمیل  نتقدم بجزیل الشكر ألولئك المخلصین الذین لم اعترافاو وأیضا وفاء و تقدیرا

ر األستاذة الفاضلة "عزي بالذكنا  في مجال البحث العلمي ،و نخصجھدا في مساعدتیألوا

نعیمة" .

بجزیل الشكر إلي كل من مدوا ید العون و المساعدة في إخراج ھذا البحث وأخیرا، نتقدم

وجھ.علي أكمل 



إھداء

أھدي ھذا العمل المتواضع إلي من سھرت وتعبت وعلمتني الصبر والمحبة إلي 

نبع الحنان و العطاء الالمتناھي :أسأل هللا أن یمدھا بالصحة و العافیة وطول 

العمر لتري ثمارا قد حان قطافھا 

إلیك أھدي ھذا العمل أمي العزیزة

،إلي بعد كل یأس فرجیلیھ فرح،أن بعد كل تعب ،الذي علمنيكما أھدیھ إلى

منبع الطمأنینة و الدفيء ،مالكي الحارس 

إلیك أھدي ھذا العمل أبي العزیز

إخواني سمیر وفریدسندي في الحیاة إلى

وحیدة و دودة أختايإلى

طاطاصبرینة ،،نبیلة ،،فطیمة،لیندةوردةصدیقاتي الوفیات:إلى

التي  سھلت علینا وساعدتنا من "عزي نعیمة"وأخص بالذكر األستاذة المشرفة

.بدایة البحث إلي نھایتھ

نوریة
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ما هللا لي اللذان سھرا وأبي العزیزین  حفضھأمي اھدي ھذا العمل المتواضع إلى

وتعبا على تعلیمي .

كھینة،اختي خوخة واخي مراد اللذان كان سندي في الحیاة الي كل األصدقاء واألحباء:الى

صونیة لمیة،سلوي،، تاكلیت، تینھینانفاطمة،نوریة،لیندة،نبیلة،، لیدیة،

خالد...............

الي أساتذتي الكرام وكل رفقاء الدراسة

علي ھذا البحث.وفي االخیر نتمنى ان یستفید كل من یطلع 

ةورد





مقدمة

أ

و تعتبر أهم ،معرفةتشكل أداة من أدوات ال، واللغة هي نسق من اإلشارات و الرموز

نشاطمیادین الحیاة و بدونها یتعذرفي جمیع فراد المجتمع االحتكاك بین أو  وسائل التفاهم

.الّناس المعرفي 

من العلوم واحدةتعد لسانیات الّنصو ،رست اللغة من طرف عدة علوم ومن عدة زوایادُ 

حدوبة على علم حدیث یدرس النصوص المنطوقة و المكتكما نعلم أنها و ،التي اهتمت بها 

اذ تهتم بدراسة جوانب عدیدة أهمها االتساق و االنسجام لسانیات الّنصف دراسة لغویة ,سواء 

التماسك داخل النص .یسعیان الى تحقیق الترابط و

التساق و االنسجام في سورة اومن خالل هذا السیاق یندرج عنوان بحثنا المتمثل في 

.-ضوء لسانیات النص يدراسة ف-الحشر

و  االتساقكیف یحقق ،التالیةاإلشكالیة الجوهریةاولنا في بحثنا هذا اإلجابة علىح

و تفرعت من هذه  ؟وكیف تجلت أدواتهما فیها ؟ترابط النص في سورة الحشراالنسجام

اإلشكالیة أسئلة ثانویة منها:

ما مفهوم كل من االتساق و االنسجام ؟ .

وفیما تتمثل أدواتهما ؟ .

دفعتنا الى اختیار هذا الموضوع , تعود الى دوافع موضوعیة  و دواعي التيالومن بین 

أخرى ذاتیة . 

كمن في فتموضوعیةال أماو  ،هفالذاتیة تكمن في رغبتنا في دراسة هذا الموضوع و معالجت

.في سورة الحشرواالنسجاماالتساقرغبتنا في الكشف عن أدوات 



مقدمة
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في و كما یمكن لنا الّتعمق أكثر تتمثل أهمیة هذا الموضوع في إضافة قیمة علمیة للبحثو

الى تبسیط مفهومي االتساق و االنسجام باالضافةیهدف هذا الموضوع كما , و  موضوعال

الى معرفة معایرها في ضوء تحلیل النص لسورة الحشر . 

ألنه األنسب لوصف هذه الظاهرة , ،وصفي تحلیلياتباع منهجتطلب علینا وطبیعة البحث ت

ما فیه من مفاهیم مختلفة تعقبصر البحث عن طریق  اوهذا المنهج سمح لنا بتتبع عن

ثم عرضها على محك التطبیق و تحلیلها , ألن هذه الدراسة كانت بصدد وصف بضبطها 

مظاهر االتساق و االنسجام في سورة الحشر و ذلك من أجل اخراج الدراسة على شكلها 

المطلوب و قد اعتمدنا في هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع ومن بینها : 

محمد خطابيلسانیات النص،كتاب -

نسیج النص ،الزنادكتاب-

،نعمان بوقرةالمصطلحات األساسیة في لسانیات النص كتاب -

و  –مدخل –اإلشكالیة المطروحة اتبعنا خطة  منهجیة تتمثل في مقدمة  عن ولإلجابة

وخاتمة وهي كما یلي : –فصلین 

و كذلك مفهوم ،عن مفهوم النص و الخطاب و الفرق الموجود بینهمافیهالمدخل تحدثنا

لسانیات النص . 

الجانب النظري , حیث حددنا فیه مفهوم كال من االتساق لغة و فیهتناولناأما الفصل األول

اصطالحا و ذكرنا أدواته المتمثلة في : " اإلحالة , االستبدال , الحذف , الوصل , و 

"أدواته المتمثلة في :و أیضا مفهوم االنسجام لغة و اصطالحا , و ,االتساق المعجمي "  

السیاق و موضوع الخطاب ( بنیة الخطاب ) , و التغریض و المنافسة , ومبدأ االشتراك " . 



مقدمة

ج

و الفصل الثاني عبارة عن دراسة تطبیقیة لسورة الحشر , و ذكرنا سبب نزولها و تسمیتها و 

عبارة عن خالصة       نتاالتساق و االنسجام البارة فیها أما الخاتمة فكاأدوات  استنتجنا معظم 

تعلقة بالبحث .مالنتائج الأهم  وصلنا فیها الىالتي ت

ومن خالل دراستنا لبحثنا هذا واجهتنا الصعوبات التالیة : 

ضیق الوقت . -

صعوبة استنباط أدوات االتساق و االنسجام في سورة الحشر لعظمة النص القراني و -

تحفظا على سالمته . 

اهللا تعالى أن یوفقنا الى ما فیه خیر و السداد .و أخیرا نسأل 



مدخل
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:مصطلحات في لسانیات النصیة في المعاجم اللغویةالتحدید أھم 

:تعریف النص.1

  لغة: أ)

حد و تداخلت الىلقد اختلفت تعریفات النص لدى العلماء و الباحثین , كما تنوعت

یضیف الجملیة و تتابعها , و بعضها المكوناتتعتمد على الغموض أحیانا فبعض تعریفات

ابط , و األخر یعتمد على التواصل النصي و السیاقي , و كما یوجدتلك الجمل التر  الي

یعتمد على االنتاجیة األدبیة , و هناك تعریفات أخرى للنص تعتمد علىتعریف آخر

المقاربات المختلفة و المواصفات، وفیما یلي بعض من هذه التعریفات: 

للشيء رفعك ورد في لسان العرب البن منظور الذي یقول في تعریف للنص في معجمه

: رفعه و كل ما أظهر  فقد نص , و قال عمر و بن دینار , ما الحدیث ینصه نصانص

رأیت رجال أنص للحدیث من الزهري أي أرفع له و أسنده یقال نص الحدیث الى فالن أي 

) و هو بمعنى االظهار و 1جیدها : رفعته(الظبیةرفعه , و كذلك نصصته الیه , و نصت 

استخرج أقصى ما وناقتهالحدیث الیه : رفعه ,نّص :رد في معجم المحیط وكماو الرفع

فهو نّصاص األنف و المتاع باضغینص أنفه ر و الشيء حّركه , و منه یعندها من السّ 

)2(.علیهجعل بعضه فوق بعض و العروس أقعدها على المنصة بالكسر و هي ما ترفع

القدماء له معاني متعددة منها ما هو معنوي  العربعند النص لغة مفهوم و نستخلص أن

اع و جعل بعضه فوق بعض.تالمهو مادي كترتیبمامنهاالغضب و مثل 

97،ص1998،،دار صادر ،القاھرة7ابن منظور ،لسان العرب،  مجلد1-
131،صدط،،2جالجبل،بیروت،الفیروزابادي،القاموس المحیط، دار - 2
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ضم تدور حول محاور الرفع و االظهار و جل  المعانيو من خالل هذین التعریفین نرى أن 

الشيء الى الشيء , أقصى الشيء و منتهاه.

ب) اصطالحا:

االصطالحیة تعددت تعریفاته  ولقد اهتماما كبیرا وواسعا لدى الباحثین،لح النصمصطوجد

حسب تباین و تمایز االتجاهات و المدارس اللسانیة  ذلك سواء عند الغرب أو عند العرب و

سنتطرق الى ذكر بعض التعریفات فقط.

تكون من أجزاء مختلفة تقع على المستوى ت" النص عبارة عن وحدة كبرى شاملةمنها:

).1("ي من الناحیة الداللیة دو على المستوى العمو النحویة,األفقي من الناحیة 

تضمنها وحدة أكبر منها , و النص عبارة عن وحداتتو هذا یعني أن النص وحدة كبرى ال 

ویة أما الوحدات النصیة الكبرى تربط بینهما عالقات صغرى تربط بینهما عالقات نحنصیة 

التماسك الداللیة المنطقیة.

و قد عرفت "جولیا كریستیفا " النص بقولها " جهاز نقل لساني یعید توزیع نظام( اللغة , 

ظات مختلفة , الخطاب) واضعا الحدیث التواصلي المعلومات المباشرة في عالقة مع ملفو 

.)2("سابقة أو متزامنة

أن الجملة  ذلك و نستنتج من"الى أن النص تتابع مترابط من الجملو یذهب " برنكر"  

.)3(رمز الى النص وصفها جزءا صغیرا تب

عمان یل الخطاب، جدار الكتاب العالمي،المصطلحات األساسیة في لسانیات النص و تحلنعمان بوقرة،-1

141،ص2009االردن،دط،
للدراسات النشر والتوزیع،الجامعیةعبد الواسع الحمیدي ،الخطاب والنص، المفهوم، ا لعالقة، السلطة، مجد المؤسسة -2

116،ص1،2008ط

22،ص1،2001،مكتبة زهراء الشرق،طاتجاه جدید في الدرس النحويالنص،نحواحمد عفیفي،- 3
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ه " كل نص هو ط قد جاء في الدراسات العربیة الحدیثة التعریف الذي قال به عبد الرحمانل

.)1(فیما بینها بعدد من العالقات "تركب من عدد من الجمل السلیمة مرتبطةیبناء 

و من خالل هذا التعریف یمكن القول بأن النص عبارة عن تعاقب و تسلسل الجمل 

المناسبة.

بأن النص عالمة كبیرة ذات وجهین :و لقد عرفه األزهر الزناد

في اللغات  مقابلهفي العربیة و فيفي مصطلح  نص و یتوفر المدلول,ووجه الدالّ وجه 

عض و هذه  الخیوط ببفالنص نسیج من الكلمات  یترابط  بعضها ".TEXTEاألعجمیة 

.)2(حد هو ما نطلق  علیه مصطلح النص"تجمع عناصره المختلفة و المتباعدة في كل وا

تكوین حتمي یحدد بعضه بعضا اذ تستلزم عناصره بعضها بعضا"بأنه حدده قاییریشو   

ستدعي و یستلزم ضرورة ترابط یقاییریشو من خالل هذا التعریف نرى أن )3("لفهم الكل

" بأنه متتالیة من الجمل التي :هالیداي النصالوضوح عرفأجزاء النص لتحقیق الفهم و

هذه العالقات بین عنصر و اخر وارد في جملة سابقة أو جملة الحقة , أو بینها عالقات تتم 

).4ابقة أو الحقة " (ها ستمر بین عنصر و متتالیة ب

المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتحدید علم الكالم،-1

35،ص2،2000البیضاء،ط

لثقافي العربي نصا، المركز ااألزهر الزناد، نسیج النص، بحث في ما یكون به الملفوظ -2

12،ص1،1993،بیروت،ط

10،ص1،1995سعید حسن بحري ،علم اللغة النصي، المفاهیم و االتجاهات، مكتبة لبنان،ط-3

محمد خطابي لسانیات النص ،مدخل إلي انسجام الخطاب،المركز الثقافي العربي للنشر، دار البیضاء -4

13،ص2،2006،ط
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و نستخلص من خالل هذه التعریفات السابقة للنص على أن الباحثین اتفقوا على أنه  وحدة 

ضرورة توفر عناصر الترابط بین  ىكدوا علأو لغویة متصلة ومترابطة لتحقیق كل منسجم 

أجزاء النص لتحقیق وحدة الموضوع.

.تعریف الخطاب :2

  أ) لغة:

لدى العلماء و الباحثین:كبیرالخطاب اهتماما مصطلحلقد نال 

: خطب : الخطب : الشأن أو األمر , صفر أو عظم منظورفقد جاء في لسان العرب البن 

قیل : هو سبب األمر یقال ما خطبك؟و 

و خطب یسیر و الخطب : األمر تقع في المخاطبة و ما أمرك , و تقول : هذا خطب خلیل 

قولهم , جل الخطیب أي عظم األمر و الشأن و خطب المرأة یخطبها الشأن و الحال و منه 

خطبا و خطبه بالكسر , و الخطاب و المخاطبة : مراجعة الكالم و قد خاطبه بالكالم 

رجل مخاطبة و خطابا و هما یتخاطبان , و الخطبة , الكالم , المنثور المسجع و نحوه و

: الحمار الحصرة و األخطبطبة : خطب : حسن الخطبة و جمع الخطیب خطباء و الخ

).1لوه حصرة (عت

أو عظم , خطوب و خطب  صغرو كما جاء في معجم المحیط :الخطب , الشأن و األمر

 ذلكالمرأة خطبا و خطبه و خطب الخاطب على المنبر خطابة بالفتح و خطبه بالضم , و 

خطیب حسن الخطبة , الكالم خطبة أیضا أو هي الكالم المنثور و المسجع , و نحوه رجل 

خطب كفرح ره , صره أو غیره ترهفها  حغو الخطبة بالضم لون كدر مشرب حمرة في ص

421،ص1994،دار الصادر،القاهرة،7مجلد ، ان العربلسابن منظور،-1
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تعلوه حصرة و فصل الخطاب فهو اخطب و األخطب أو الصدد و الصقر , و الحمار

).1أو الیمین أو الفقه في القضاء) ((ارحام بالبینة 

اختالف في مفهوم الخطاب في كال من معجم نستنتج انه ال یوجدمن خالل هذه المفاهیم 

معاني و التي تتمحور في األساس على الشأن و األمر البل تعددت المحیط,لسان العرب و 

العظیم و مراجعة الكالم.

:ب) اصطالحا

الخطاب : كل لفظ یندرج تحت نظام اللغة و قوانینها فهو نص و اذا ما خرج لیندرج تحت 

سمى خطابا , فالخطاب اذن یضطلع بمهمة توصیل رسالة و من ثم السیاقات االجتماعیة 

فهو مغمور في االیدیولوجیا و مبالغ في خرق النظام بحثا عن المرجع هكذا تنظر یمنى 

العید الى الخطاب انطالقا من قولها هذا نصدر حكما مقتضاه أن النص األدبي في أبسط 

ة وباألفراد طریقها الیه , و النص األدبي مظاهره (كالم) و ألنه كذلك وجدت العلوم المهتم

یبدعه فرد منغرس في الجماعة و یتجه به الى مجموع القراء لذلك تناوله علم االجتماع 

بالدرس و هكذا الى اخر العلوم االنسانیة علما لكل منها (طریق) تسلكه الى ظاهرة أدبیة  

).2فتمتحن مناهجها علیها (

لفظ تحت نظام اللغة و قوانینها یكون لذلك نص و اذا خرج نالحظ من خالل هذا اذا كان ال

منها یكون تحت السیاقات االجتماعیة سمى خطابا.

و یرد لفظ الخطاب كثیرا باقتران بوصف أخر , مثل الخطاب الثقافي و الخطاب الصوفي و 

الخطاب السیاسي و الخطاب التاریخي , الخطاب االجتماعي , ولذلك ورد الخطاب 

65،ص1،دارالجبل،بیروت،طالقاموس المحیطابادي،الفیروز- 1

23العربي والحداثي،صقد النص بین النشعریةمحمد مصابیح،- 2
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متنوعة في هذه المیادین العدیدة بوصفه فعال یجمع بین القول و العمل , فهذا من بتعریفات

).1(ما فیه من غني واسعة في التصنیفسماته األصلیة و لیس في هذا تشتت بقدر 

و یعد الخطاب كل ملفوظ و مكتوب بشكل وحدة تواصلیة قائمة بذات و یعاد من ثالثة أمور 

لیة جملة خطاب حیث أصبح خطابا شامال للجملة , ثانیا : اعتماد :أولها تحیید الثنائیة التقاب

التواصلیة معیارا للخطابة , ثالثا : اقصاء معیار الحجم من تحدید الخطاب ولذلك یمكن أن 

یكون خطاب نصا كامال أو جملة , أو شبه جملة , جملة مركبة أو بسیطة...الخ.

بواسطة نصوص كاملة اكثر مما یتم عن طریق النظرة ان التواصل یتم عادة ولكن بلغت

)2(الجمل او اجزاء الجمل ....

:الفرق بین النص و الخطاب-3

لباحثین و بالتالي هناك من االمتلقي یعتبر كال من النص و الخطاب رسالة لغویة توجه الى 

هناك من یرادف فیما نقیضالنص و الخطاب , وفيمن یمیز بین هذین المصطلحین

بینهما .

ظهر الشكل المجرد للخطاب , بینما یعني هذا یكاد یجمع أغلب اللغویین أن النص یمثل م

و بعضهم یفرق بین   ذلكفي  لزنادا االزهراألخیر الممارسة الفعلیة االجتماعیة للنص یقول 

فیه و یتمثل النص هو كائن فیزیائي منجز و خطاب هو موطن التفاعل و الوجه المتحرك

).3في التعبیر و التأویل ...(

عبد الهادي بن ضافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویة تداولیة، دار الكتاب الجدید المتحدة -1

34،ص1،2006للنشر،ط

24،ص1،2010احمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربیة، دراسة في الوظیفة و البنیة و النمط،ط-2

73دار العربیة للعلوم والنشر،دط،صمدخل الي علم النص ومجاالت التطبیقیة،الصبحي،محمد لخضر- 3
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الخطاب عندهم قد بدا أعم و أشمل من  انعند األصولیین و علماء الكالم فیمكن القول 

الى النص بوصفه شكال ینظرونمحور دراستهم , و لنص , بدلیل أنهم جعلوا الخطابا

, كما ینظرون حدى أهم الطرق التدلیل الخطابي، أو بوصفه إخاصا من أشكال الخطاب

بكل طرق الداللة الممكنة أو المضمون  الى الخطاب المعني أو قضیة (الحكم) المدلول علیه

الدال الدلیل على الحكم الشرعي المطلوب من البشر فهمه و التزامه , و في حین النص هو

).1حدى أهم طرق الممكنة علیه (الخطاب أو هو إ

في حین یتمیز النص بكونه مجردا عن هذا ،واصليالخطاب مرتبط بالتلفظ و السیاق الت

.Mو قد میز میشیل أدم ،السیاق بشكل كلي Adam)( : بینها بشكل الریاضي

الخطاب = النص + ظروف االنتاج.

).2ظروف االنتاج(–النص = الخطاب 

بخاصیات نصیة أما النص فهو بمقابل موضوع الخطاب ملفوظ یتمیز من ذلك أن و یتبین 

مجرد ناتج عن نزع السیاق عن الموضوع المحسوس , و أیضا النص یتبنى النصیة و 

باستقالله الشكلي , فان الخطاب یركز على  هالعالقات التراتبیة للوحدات و المتوالیات  وتمیز 

ا في المجال السرد , یة و النص أعم و أشمل  من الخطاب و ال سیمظالخطابیة أو التلف

(األحداث , الشخصیات و القضاء) و من جهة یتضمن من جهة الداللیة القصةفالنص 

الشكل یتضمن الخطاب (المتطور السردي و الزمن السردي و األصوات اللغویة و 

).األسلوبیة

بینهما فیقول لسانیات النص أو لسانیات الخطاب و نجد ویجمع و أیضا هناك من یرادف

).1یرادف أیضا بینهما (أیضا هذا عند فان دیك الذي 

45،46عبد الواسع الحمیدي، الخطاب والنص،ص-1

9،8،ص1،2015في لسانیات النص،طجمیل حمداوي، محاضرات-2
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هناك من فرق بینهما الن و  خالل هذا نالحظ هناك من یرادف بین النص و الخطابمن 

) الخطاب مرتبط المتلقي–ظروف االنتاج (زمان و مكان المخاطب –النص هو : الخطاب 

حركة –یاق یوجه الى مخاطب حاضر و كما نجد فیه عناصر لغویة ( مالمح الوجه بالس

مرتبط بالسیاق .غیر وهو األیدي , أما النص فهو یوجه الى ملتقى غائب

.مقصدیهأما فیما یتساوى بینهما فكالهما منتوج  لغوي یحمل رسالة لغویة و لدیها 

:النص نحو

نحو و النص .كلمتین: نیشتمل هذا العلم المركب م

معان منها : القصد الشيء یقال نحا الشيء: نحوا یستعمل في یجاء من مصدر نحاالنحوو 

قصده و نحا الولد نحو والده : قصد قصده , و فعل فعله و منها المیل الى الشيء یقال : نحا 

).2الیه و منها : صرف الشيء یقال نحى عنه صرفه (

و النص مصدر نص ینص نصا و یستعمل معاني منها رفع القول و اسناده الى صاحبه 

فیقال : نص القول : رفعه و أسنده الى صاحبه و منها الرفع و االظهار یقال نص شيء 

رفعه و أظهره و نص عنقه نصه و رفعه و یحتمل أن یكون منه , نص المتاع : جعل بعضه 

الستخراج ما عند ظهار و منها االستقصاء المسألة فوق بعضه لما فیه من الرفع و اال

فیقال:المخاطب 

نص فالنا أي استقصى مسألته عن الشيء حتى استخرج ما عنده و یبدو أن الواقف لنحو 

ما ل ذلكاالصطالحي من هذه المعاني هو القصد في النحو و استقصاء المسألة في النص و 

58في لسانیات النص،صجمیل حمداوي،- 1

دط،،1ج ،دار النشر جامعة االزهر كلیة اللغة العربیةمباحث حول نحو النص،عبد اهللا العظیم فتحي خلیل،-2

 98ص
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ظى على السامع أو و استخراج ما حفي نحو النص من القصد و االستقصاء في النص

)1القارئ منه (

كالم نه : العلم المستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء باف النحو في االصطالح یعر 

الموصلة إلى معرفة احكام اجزاء التي ائتلف منها وهذا یصلح تعریفا لعلم العربیة اذ  بالعر 

اثنى به االختصاص بمعنى النحو الصرف , فإذا أطلق علم العربیة من التقید شمل ارید

عشر علما هي : اللغة و الصرف و االشتقاق و النحو و المعاني و البیان و القافیة و 

).2قرض الشعر و الخط و انشاء الخطب و الرسائل و المحاضرات و منه التواریخ(

م تعم بعد و هو الذي یصنف وسائل التعبیر لالفرع من قواعد النص  ذلك نحو النص

النص كما یقتصر یةبراجماتشكیل النص و خالفا لداللة النص  و المسؤولة عن عملیة ت

).3نحو النص على الوسائل اللغویة المتحققة نصیا و العالقة بینها (

فا واحدا و هو الوصف و كما یعتبر نحو النص واحد من مصطلحات التي حددت لنفسها هد

, و تحلیل مظاهر المتنوعة ألشكال التواصل النصي , اشترك مع النصیةالدراسة اللغویة 

أیضا و بذلكا الهدف بعض المصطلحات التي تعني مصطلح نحو النص في تحقیق هذ

هي : علم النص و علم اللغة النصي و نظریة النص , و قد كان مصطلح نحو النص أكثر 

).4من تحقیق الهدف و توضیح صور التماسك و الترابط النصي (اقترابا 

اییس الذي استخرج من المق لمالع ذلكعبارة عن ن خالل هذا نستنتج أن نحو النصو م

یعتبر وسیلة من وسائل كمایعتبر فرع من قواعد النص , و العرب، وكالم المستنبطة من 

التعبیر عن عملیة تشكیل النص.

نفسسهاالصفحة،نفسه المرجع- 1

98،صحث حول نحو النصعبد اهللا العظیم فتحي خلیل، مبا-2

مدخل إلي علم النص، مشكالت بناء النص، مؤسسة المختار للنشر ف وارتیال، تسسالا-3

60،ص1،2003والتوزیع،ط

31،ص1مكتبة زهراء الشرق للنشر،طاحمدعفیفي،نحوالنص،اتجاه جدید في الدرس النحوي،- 4
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نحو النص:. نحو الجملة و 5

لقد ركز الدرس النحوي قدیما على دراسة نحو الجملة و هو صورة من صور التحلیل النحوي 

طور بتالقلیل النادر , و  في یقف في معالجته عند حدود الجملة دون أن یتجاوزها إال

الدراسات اللغویة ظهرت نظریات و اتجاهات جدیدة أرادت تجاوز هذا التحلیل الى نظام 

" ان نحو الجملة هو صورة من صور التحلیل النحوي یقف )1هو نحو النص (أوسع أال و 

في معالجته عند حدود الجملة و یرى أن الجملة هي الوحدة اللغویة الكبرى التي ینبغي أن 

).2یقعد لها دون أن یتجاوزها " (

الجملة هي وحدة لغویة كبرى ال یتجاوز الى حدود النص فهي عبارة عن صورة نحویة یقف

).3عند الجملة (

و من ناحیة أخرى نجد فان دایك یرى " عدم كفایة نحو الجملة لوصف ظواهر تتجاوز حدود 

).4الجملة " (

ى الى تجاوز الجملة الى نحو النص ألن نحو دعو من خالل هذا القول نرى أن فان دایك 

الجملة ال یستطیع وصف مجموعة من الظواهر التي تجاورها.

وك في هذا الصدد " أخذت اللسانیات النصیة بصفتها العلم الذي یهتم ببنیة یقول األلماني ر 

النصوص اللغویة و كیفیة جریانها في االستعمال شیئا فشیئا مكانة هامة في النقاش العلمي 

لسنوات األخیرة . ال یمكن الیوم أن تعدها مكمال ضروریا لألوصاف اللغویة التي اعتادت أن 

ة ایاها أكبر حد للتحلیل بل تحاول اللسانیات النصیة أن تعید تأسیس تقف عند الجملة معتبر 

).5الدراسة اللسانیة على قاعدة أخرى هي النص لیس غیره (

31نحو النص ،اتجاه جدید في الدرس النحوي،صاحمد عفیفي،-1

68احمدعفیفي،نحوالنص،ص- 2

نفسهاالصفحةنفسه ،المرجع- 3

نفسهاالصفحة،نفسهالمرجع- 4

167،ص2،2006ي اللسانیات، دار النشر القبة،طخولة طالب االبراهیمي، مبادئ ف-5
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:. النصیة6

مهمة جدا و هي ما یعرف " النصیة " التي تعتمد علیها على و النص یتوفر على خاصیة 

).1(النصیة  قمجموعة من الوسائل اللغویة التي تخل

وجراند و دیسلر" سبعة معاییر بي قواعد صیاغة النص و قد استنبط "دالنصانیةو تمثل 

هي االتساق و االنسجام و یتصالن بالنص بذاته , ثم القصد و القبول و یتصالن و 

بمستعملي النص باإلضافة الى اإلعالم و السیاق و التناص فهي معاییر تتصل بالسیاق 

).2المادي و الثقافي المحیط بالنص (

و تتمثل هذه المعاییر السبعة :

: االتساق

: االنسجام

المقبولیة:

كما یقول روبرت دي بوجراند : " تتضمن موقف المستقبل النص ازاء كونه صورة من صور 

اللغة ینبغي لها أن تكون مقبولة من حیث هي النص وسبك و التحام ".

یعني أن القبول مرتبط بمجموع من الدالالت التي یطرحها النص بشرط تماسكها و  ذلكو 

).3التحامها و تحدیدها بعیدا عن االحتمالیة الداللیة (

االعالم: 

و  المثالهو ما یتعلق بإمكانیة توقع المعلومات الواردة في النص أو عدم توقعها على سبیل 

لهذا یشیر االحتمال وروده في موقع معین الى امكانیة توقفه بالمقارنة بالعناصر األخرى في 

142نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسیة،ص-1

الخطاب، المركز الثقافي العربي للنشر ،دار انسجاممحمد خطابي، لسانیات النص، مدخل إلي -2

13،ص،2،2006طالبیضاء،المغرب،

86،87نحو النص،صاحمد عفیفي،- 3
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الختیاریة و كلما بعد احتمال ورود بعض العناصر ارتفع نظر االنص نفسه من وجهة

).1االعالمیة (مستوى الكفاءة

:السیاق

بالكلمة في المقطع التي تساعد على  قهو األجزاء من الخطاب التي تحقحسب المعجم 

و یتضح من خالل هذا المفهوم تلك التتابعات اللغویة التي تشكل معناها,الكشف عن 

معجمیة و ما بینها من ترتیب و عالقات –صرفیة –الخطاب من وحدات الصوتیة 

).2(ةتركیبی

:القصد

كانت في اإلنتاج أو التأویل و سواءور كل صنف في استراتیجیات الخطاب هو تبین د

في معالجات النظریة فهو دال اخر ثالثة :مفهوم القصدقد تعددت دالالت

دال على االرادة..1

دال معنى الخطاب .2

).3دال على هدف الخطاب (.3

:التناص

وأرفي ،ورفاتیر علي أن أي واحد من هؤالء حدد مجموعة من الباحثین امثال كریستیفیا لقد

لم یعرف ولم یقدم تعریف جامعا،

85أحمد عفیفي ،نحو النص،ص-1

188الخطاب،ص تاستراتیجیاعبد الهادي بن ظافر الشهري،- 2

نفسها، الصفحةنفسهالمرجع- 3
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1و التناص هو تعالق (الدخول في عالقة) النصوص مع نص حدث بكیفیات مختلفة

. لسانیات النص :7

أ) تعریفها:

النصوص اللغویة و كیفیة جریانها في العلم الذي یهتم ببنیة  ذلك هو لسانیات النص

.االستعمال شیئا فشیئا

فلسانیات النص تهتم )2(و كما تعد تأسیس للدراسة اللسانیة على قاعدة أخرى و هي النص

كیفیة صیاغتها في النص (المقام)بالنصوص اللغویة و

 كان الذي عن نحو النص ,یجرى )1970-1960كان الحدیث في لسانیات النص (

عه هو النصیة , أي خصائص االتساق و االنسجام التي تجعل النص عبارة عن موض

تصلة بخصائص عن النحو النص و وموضوعه  المأي أنها عبارة)،3(تسلسل الجمل

االتساق و االنسجام 

" و تدرس النص أو الخطاب باعتباره أحدث النظریات اللغویةالنصیةسانیاتللاو كما تعد 

لك بدراسة جوانب عدیدة أهمها الترابط و التماسك و وسائله و الكبرى و ذاللغویة الوحدة 

أنواعه و االحالة و أنواعها و السیاق النصي , و دور المشاركین في النص (المرسل و 

المستقبل).

121،120استراتیجیة التناص،صمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، -1

167،ص2دار القصبة للنشر،طمبادئ في اللسانیات،خولة طالب اإلبراهیمي، -2

129دار العربیة للنشر،دط،صالمصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب،دومنیك مانغونو،- 3
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المقاییس لتحلیل النصوص و تفسیرها مثل االتساق و و قد طبقت اللسانیات مجموعة من 

.)1(االنسجام و التفاعل

جملةفلسانیات النص هي التي تدرس بناء النص و كیفیة تركیبه و تولیده و تحویله من 

).2(صغرى الى خطاب نصي البنیویة

الداخلي لمختلف أنواع النصوص و طرق بنائها نظامالى وصف النص لسانیات كما تهدف

).3و الكشف عن القوانین و المعاییر التي تستقیم النص , لتحقیق عرض أشمل (

ب) وظیفة اللسانیات النصیة:

یتركز عمل عالم النص أساسا مهما اختلفت أشكاله و أنواعه و ممیزاته على وصف 

مستویاتها المختلفة , و شرح أشكال التواصل العالقات الداخلیة و الخارجیة لبنیته النصیة و

اذن فعلم النص یجمع بین أنواع النصوص و أنماطها في السیاقات و استخدام اللغة , 

محدد و و التطبیقیة التي تتسم بطابع المختلفة , و جملة من االجراءات النظریة و الوصفیة

لنصیة في مختلف العلوم لهذا یجب الربط بین انتشار علم النص و ذیوع التحلیالت ا

بطریقة موني ضالممتعددة فیها أهمها التحلیل منهاجاإلنسانیة و االجتماعیة الحدیثة و بروز 

.)4عبر تخصصه(

بن مهدي، لسانیات النص و معاییر الخطاب الصحافي ،مجلة العلوم اإلنسانیة، جامعة السودان، كلیة -1

49،ص2017مارس،16اللغات،

نفسها، الصفحةنفسهالمرجع- 2

56،ص نفسهالمرجع - 3

44نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسیة،ص-4
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تمهید: 

و األبحاث و الدراسات اللغویةي الدراساتفیعتبر كال من االتساق و االنسجام مفاهیم مهمة 

التي تندرج في مجاالت تحلیل الخطاب و لسانیات الخطاب و غیرها.

التي  ةاللغویلنص ما و یكون االهتمام فیه منصبا على الوسائل تماسك الشدید  فاالتساق هو ال

تربط بین العناصر المكونة للنص. 

.االتساق:1

  اللغة : 1.1

المعاجم العربیة عامة و اللغویة خاصة.ورد مفهوم االتساق في العدید من 

المفهوم اللغوي لالتساق ظهر في كثیر من المعاجم و هي كاآلتي :

>> وسق و اجتمعت , اإلبل:استوسقتنجد في لسان العرب البن منظور الذي یقول

و یلوسق الل وقد  طردها و جمعها... و اتسقت اإلبل و استو سقت: اجتمعت , :اإلبل

واتسق القمر : استوى في التنزیل یتضمیتسق اي و الطریق اتسقفقد  انظمما اتسق و كل 

) یقول 18-17-16(فال أقسم بالشفق و اللیل و ما وسق و القمر إذا اتسق) سورة االنشقاق(

امتالءه و اجتماعه و استواؤه لیلة ثالث :واتساق القمر م: و ما وسق اي وما جمع وض راءفال

عشرة ,أربع عشرة... 

)1... و قیل كل ما جمع فقد وسق... و االتساق االنتظام(ءالشيالى  ءالشيم ضالوسق : و 

في  تدورأن لفظة االتساق:من خالل كل ما ورد في معجم لسان العرب البن منظوریتضح

الحمل.–االكتمال –االنتظام -االنضمام -: االجتماع حولتستخدمتتمحور ومعاني كثیرة 

4285،4284،ص1998،دار الصادر،القاهرة،7ابن منظور ،لسان العرب،مجلد-1
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:أما في المجمع الوسیط فقد جاء : وسقت الدابة (نسیق) وسقا  وسوقا حملت ... و القمر-

.)1استوسقت له األمر أمكنه (و یقال امتألاستوى و 

لیل و ما كما جاء في القاموس المحیط للفیروز أبادي : وسقه. یسقه جمعه و حمله منه و ال

وسق و طرده و منه الوسیقة و هي  اإلبل كالرفقة من الناس , فإذا سرقت طردت و طرده و 

منه الوسیقة وهي اإلبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت طردت معا و الوسیق السوق و المطر و 

الوسق ستون صاعا أو حمل بعیر و وسق الحنطة توسیقا جعلها وسقا.

, و المیساق الطائر یصفق بجناحیه و إذا طار انتظمو اتسق  تو استوسقت اإلبل اجتمع

).2میاسیق...(

تتمحور معانیها حول االتساق من خالل المعاجم السابقة التي ذكرناها یتبین لنا ان كلمة و  

و الحمل الضمالجمع و 

اصطالحا:2.1

 زطرف علماء النص بتوضیح مفهومه و أدائه و وسائله و إبرانال مصطلح االتساق اهتماما من

عوامله و شروطه.

ناتجا عن العالقات الموجودة بین األشكال النصیةاالتساق>> بقوله ( یبدو لنا carterو یعرفه <<

), نالحظ من قول  3لسانیة (مقامیة) تداولیة فال تدخل إطالقا في تحدیده (غیر تالمعطیاأما 

carter هي العالقات بین أشكال النص.االتساقأن كلمة

في ظاهر النص و یقصد بظاهر النص األحداث االستمراریةعلى خاصیة االتساقكما یشمل 

ن نحویة , وهي ال تشكل نصا إال إذا اون على شكل مبكتنطق و تكتب و التي تالتياللغویة 

1032،ص1،2004شوقي ضیف و أخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة،مصر،ط-1

294دار الجبل،بیروت،صالفیروزأبادي،القاموس المحیط،- 2

81المصطلحات األساسیة،صنعمان بوقرة، -3
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ینتج عن االتساق) . و 1مراریة (تحققت وسائل السبك مما یجعل النص متحفظا و یمتاز باست

بدال االرتباطو  االتصالمن یستخدم مفهوم  ناللسانیبعضتسلسل الجمل و خطیة النص و هناك 

عندما یتعلق األمر  فقط االتساقیتحدثون عن ض االخر بعالو هناك باالتساقسميمما 

العالقات التي تقیمها أدوات الربط (الوصل بین الجمل) , و المقصود بتحلیل اتساق النص هو ب

اإلحاطة به من حیث هو تسلسل و نسیج و تسعى الظواهر اللغویة المتنوعة فیه الى تنامي النص 

و تناسله و تضمن له باستمرار بواسطة التكرارات 

المفاهیم التي ركزت علیها لسانیات النص  و هو )من أهم cohéronsأو التماسك (االتساقو 

أنها من الروابط التي تتحكم في تنفیذ الجمل إلي إلشارة ااستعمله هالیداي و حسن رقیة مصطلح

حین یتوقف تأویل عنصر من االتساقو تماسكها و ترابطها لغویا و تركیبا و من هنا یحدث 

واحد منها األخر بمعنى أنه ال یمكن أن یفهم ذ یستلزم الإالخطاب على تأویل عنصر أخر منه , 

).2(تماسكیهلى أخر و متى حدث هذا تكون هناك عالقة باللجوء إاحداهما إال  

یعتبر التحكم األساسي في البنیة السطحیة و الشكلیة االتساقو من خالل كل هذا نالحظ أن 

للنص و من خالل هذا تحقق استمراریة في مظاهر النص.

:االتساق أدوات3.1

ة هر و القرائن و األدوات المتمثلبتوفر مجموعة من الوسائل و المظافي النصاالتساقحقق تی

االحالة ،االستبدال، الحذف، الوصل، االتساق المعجميفي:  

تعریف اإلحالة : أ)  .

مستعلمة كلمةعملیة التي بمقتضاها تحیل الىن األسماء و المسمیات فهي تعني عالقة قائمة بی

.3المتقدمة علیها(كلمة على (

التوزیع، عمان االردن،لتحلیل اللساني، دار الجدید للنشر ولترابط النص في ضوء اخلیل بن یاسر البطاشي، ا-1

66،ص1،2009ط

68،ص1،2015حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،طفي لسانیات النص،محاضرات،حمداويجمیل - 2

81لسانیات النص وتحلیل الخطاب،صالمصطلحات األساسیة في نعمان بوقرة،- 3
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تعاونيفعل تداولي )1997.127دیك  (عندما وردو لنأخذ اإلحالة في تعریفها العام 

لتالي:القول ابین المتكلم و المخاطب في بنیة تواصلیة معینة وفق

المتكلم المخاطب على ذات  بواسطة حد و نستنتج من هذا التعریف أن اإلحالة تتسم یحیل

) و نفهم من خالل هذا 1بسمتین أساسیتین : كونها فعال تداولیا و كونها عملیة تعاونیة(

من أجل تحقیق بنیة المتلقيالتعریف أن اإلحالة فعل تداولیا أولي بین طرفي الباث و 

تواصلیة وفق لنضام معین.

 و اإلحالة تستعمل استعماال خاصا , و هو أن العناصر المجملة كیفما كان نوعها ال تكتفي

بذاتها لذاتها من حیث التأویل , اذ البد من العودة الى ما تشیر الیه من أجل تأویلها و تتوفر 

و هي حسب الباحثین الضمائر و أسماء كل لغة طبیعیة على عناصر تملك خاصیة اإلحالة

اإلشارة أدوات المقارنة , تعتبر اإلحالة عالقة داللیة من حیث ال تخضع لقیود نحویة إال انها 

و هو وجوب تطابق الخصائص الداللیة بین العنصر  ةنحویة , إال أنها تخضع لقیود داللی

).2المحال الیه(

تنقسم اإلحالة الى نوعین رئیسیین اإلحالة المقامیة و النصیة , و هذه أنواع إلحالة:1.3.1

رسما یوضح هذا الباحثان هالیداي و رقیة قبلیة و بعدیة و قد وضع الي األخیرة التي تتفرع 

:3التعیین ( (

احمد المتوكل، بنیة الخطاب، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، دار االمان للنشر و -1

137،ص2001الطباعة،

16،ص1دار الناشر المركز الثقافي العربي،طالخطاب،جامانسمدخل إلي لسانیات النص،محمد الخطابي،- 2

17المرجع نفسه ،ص- 3
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اإلحالة

و بعده  ،ما قبله ةظللف اللفظةو من خالل هذا الرسم نفهم أن اإلحالة فیها نصیة التي ترجع 

منفتحا على جدید  مصطلح النص جعلة التي تساهم في حد كبیر في داخل النص , أما المقامی

التاریخي , و و الثقافي  فة القارئ  و انفتاحه على العنصراعتمادا على معر مختلفة  مستویات 

في مكان اخر لكن رغم االختالف الموجود بینهما إال أنهما یشتركان في وجود عنصر محال الیه 

و هنا ما سنوضحه من خالل تعریفنا لكل نوع من أنواعها.

المقامیة

(احالة الى خارج النص)

النصیة

(احالة الى داخل النص)

الى سابق

( قبلیة )

الى الحق

( بعدیة )

مخطط اإلحالة
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 البعدیةاإلحالة:

)1ق علیها(إشاري مذكور بعدها في النص و الحود على عنصر عو هي تحقالالأو احالة على 

أو العبارة تشیر الى كلمة أخرى أو عبارة كلمةاللغة هذا المصطلح بأنه استعمالتعرف و كما .

.2(تستعمل الحقا في النص أخرى سوف  (

كانت قبلیة سواءمةاعة او اإلحالة بصفة صاخو من خالل هدا نالحظ أن اإلحالة النصیة بصفة 

من خالل أدواتها كالضمائر و  ذلك و ،أو بعدیة فإنها تحقق التماسك و الترابط داخل النص

األسماء اإلشارة و المقارنة...الخ.

 المقامیةاإلحالة:

كونها تربط اللغةالنص ل قخلأن اإلحالة المقامیة تساهم في القول بسنحیذهب هالیدي و رقیة 

).3(المقامسیاقب

على عنصر اشاري غیر احالة عنصر لغوي احالي":الذي یقول هي ادالزنو یعرفها األزهر

المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم كان یحیل ضمیرلغوي موجود في المقام الخارجي , 

حیث یرتبط عنصر لغوي احالي بعنصر اشاري غیر لغوي هو ذات متكلم و یمكن أن یشیر 

بنفسه یمثل كائنا أو مرجعا موجودا مستقالإذ عنصر لغوي الى مقام ذاته في تفاصله أو مجمال 

.)4("فهو یمكن أن یحل علیه المتكلم

و أیضا اإلحالة المقامیة تتطلب من المستمع أن یلتفت خارج النص حتى یتعرف على المحال 

الیه , فاإلحالة هنا عنصر لغوي احالي الى عنصر اشاري غیر لغوي موجود في المقام 

118أحمد عفیفي ،نحو النص،ص- 1

40،ص1دار القباء للطباعة و النشر،القاهرة،طعلم اللغة النصي،صبحي إبراهیم الفقي،- 2

18لسانیات النص،صمحمد الخطابي،- 3

19،ص1،1993األزهر الزناد، نسیج النص، المركز الثقافي العربي،ط-4
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اإلحالي بط العنصر اللغوي الخارجي , كأن یحیل ضمیر المتكلم المفرد الى ذات صاحبه فیرت

).1بعنصر اإلشاري غیر لغوي(

اإلحالة النصیة:) أ

أهمیة یعطیهافي اتساق النص و لهذا یتخذها  مؤلفها معیارا إلحالة ثمال عف التي تقوم بدور

عناصركل الى الّالحق اي أوبالغة في بحثها و اإلحالة النصیة فإنها یمكن أن تحیل الى سابق 

لكل احالة معیار) . فهي 2و االستعمال وحده  الذي یحدد نوع احالتها (،تملك امكانیة التي

خاصة عند هالیدي و رقیة , و هي احالة عنصر معجمي على مقطع الملفوظ أو النص و 

.3یؤدیها ألفاظ من قبیل (قصة) (خبر) , (رأي) , (فعل)...( (

و ینقسم بدورها الى  قسمین أساسیین:

القبلیة:اإلحالة) ب

سبق التلفظ و فیها یجرى تعویض اللفظ المفسر الذي كان من ،علي المفسرتعود و هي

یعتقد أن ذ إالمفروض أن یظهر حیث یرد المظهر و لیس األمر كما استقر في الدرس اللغوي ,

المفسر المذكور قبله , فتكون اإلحالة بناء للنص على صورته التامة التي لفظ  المظهر یعوض

).4من المفروض أن یكون علیها , فهي تحلیل جدید له من حیث هي بناء جدید له( كان

.5في الكالم(ورودا نواع ثر األفهي تعتبر من أك (

أدوات اإلحالة:2.3.1

لي اتساق إ دوات  تنقسم  بین حروف و ضمائر تؤديو االحالة  بأنواعها تحتوي على أ

النص وترابطه  ونسعي في المرحلة الموالیة الي التعریف بهذه الضمائر وبیان وظائفها 

41علم اللغة النصي،صابراهیم الفقي،- 1

18لسانیات النص،صالخطابي،محمد - 2

119، 118ص نسیج النص،األزهر الزناد،- 3

نفسهاالصفحةالمرجع نفسه، - 4

18ص نحو النص،احمد عفیفي،- 5
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ومهمتها في النص

الضمائر:-أ

یان اإلتمنه رضغو الاسم جامد یقوم مقام اسم ظاهر للمتكلم أو المخاطب أو الغائب 

, فالضمیر كلمة جامدة تدل على عموم الحاضر و الغائب دون داللة على االختصارب

- هو- نحن-أنا-) و تنقسم الضمائر الى وجودیة مثل (أنت1خصوص الغائب أو الحاضر(

).2كتابة) ...(-كتابهم-هي) و الضمائر الملكیة مثل(كتابي-هم

فإذا نظرنا الى ضمائر من زاویة االتساق , أمكن التمیز فیها بین أدوار الكالم التي تندرج 

و نمطي تحتها جمیع الضمائر الدالة على المتكلم و المخاطبة و هي اإلحالة لخارج النص 

ح احالة داخل النص أي اتساقات إال في الكالم المستشهد به و ال یخلو النص من بال تص

نحن)  الى القارئ -لنص تستعمل فیها الضمائر المشیرة الى الكاتب (أنا احالة خارج ا

.3أنتم)...(-(القراء) بالضمائر (أنت  (

و تتفرع الضمائر في العربیة الى نوعین هما:

الضمائر الحضور و ضمائر الغیاب , و تتفرع ضمائر الحضور  الى متكلم و الى مخاطب ,  

).4فضیل فیها ال یتجاوز الجنس و العدد...(أما الضمائر الغائب فمعیار الت

سالیب التي تجعل النص متماسك و مترابط و األأن الضمائر من إلي و من هنا نتوصل 

من االختصار الذي یفید القارئ من جهتین من جهة یجعله لمعرفة ربامنسجم و تعد ض

المحال الیه و من جهة أخرى تجنب التكرار.

122نعمان بوقرة،  المصطلحات األساسیة،ص-1

18لسانیات النص،صمحمد خطابي،- 2

40علم اللغة النصي،صي،صبحي إبراهیم الفق- 3

118نسیج النص،صالزناد،األزهر - 4
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:أسماء اإلشارة

  .لةاإلحاوسیلة الثانیة من وسائلالهي 

"هالیدي و رقیة أن هناك  امكانیات لتصنیفها اما حسب ظرفیة  انیذهب كال من الباحث

أي ما theهناك) أو حسب اإلشارة المحایدة و تكون -غدا) و المكان  ( هنا -الزمان (اآلن

)1(....     )ؤالءه-االنتقاء (هذه،ویوافق أداة التعریف 

ة لأصنافها محیتيشبالقبلي و البعدي, و اذا كانت أسماء اإلشارة بطم بر و فأسماء اإلشارة تق

قبلیة بمعنى أنها تربط جزءا الحقا بجزء سابق و من ثم تساهم في اتساق النص و اسم إحالة

اإلحالة الى جملة بأكملها أو ،اإلشارة المفرد یتمیز بما یسمیه المؤلفان (اإلحالة الموسعة)

).2متتالیة من الجمل...(

عدي وهي التي اإلشارة هي التي  تقوم بربط قبلي و بسماء اال أنا نالحظ  ذو من خالل ه

یر في االتساق النص.بتقوم بربط جزءا الحقا بجزء السابق و التي تساهم بشكل ك

:أدوات المقارنة

, و كما تصنف هذه األخیرة العامة منها اإلحالةیعتبر الوسیلة الثالثة من وسائل االتساق 

فیه عناصر) أو التشابه التي تستعمل sameالتطابق و یتم استعمال العناصر مثل ( نفسه 

أخر , بطریقة أخرى) و other), و االختالف باستعمال عناصر ( similaireمثل (متشابهة 

جمیل من) –), و كیفیة (أجمل من أكثرmoreالى خاصة تتفرع الى كمیة تتم بعناصر مثل (

أما من منظور االتساق فهي ال تختلف عن الضمائر و أسماء اإلشارة في كونها نصیة, و بناء

).3علیه فهي تقوم مثل األنواع المتقدمة ال محال لوظیفة االتساقیة ...(

19محمد خطابي ،لسانیات النص،ص- 1

المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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حد كبیر في  إليلداخلیة في أنواع اإلحالة تعمل من خالل هذا نالحظ أن وسائل االتساق ا

المحافظة على النص في تحقیق ذاته شكال و مضمونا, و كما تعمل أیضا على تماسكه و 

ول لغایته النصیة.تجنح الى تفسیره و فهمه و الوص

االستبدال:4.3.1

یعد  بذلكهو عملیة تتم داخل النص ,  انه تعویض لعنصر في النص بعنصر آخر و 

توظف في المستوى النحوي , المعجمي بین الكلمات أو  كبالساالستبدال وسیلة  من وسائل 

اإلحالة و االستبدال لى أن ثمة فرقا بین إطار النص ,  و أشار  محمد خطابي إالعبارات في 

والعالقة بین ,تطابقهو أن العالقة بین عنصري اإلحالة (المحیل و المحال الیه) هي عالقة

عادة التحدید و االستبعاد , إتقتضي قة تقابل،عنصري االستبدال المستبدل و المستبدل عال

ویسوق مثال لتوضیح عالقة التقابل و المقصود من االستبعاد 

myالجملة اآلتیة  ase is too blunt, I must got a shoper)...1 و هذا األخیر (

معناها (فأس عیر حادة جدا یجب أن أحصل على واحدة أخرى غیر حادة), و الذي یتجلى 

 ن)  فنالحظ أن الوصفات مختلفاحادأكثرshoperغیر حاد, و luntbالتقابل بینهما بین ذلك

أدى الى اعادة التحدید(تحدید الفأس) و الذي ترتب عنه االستبعاد  اینتج التقابل , مم ذلكو 

اي(استبعاد الوصف و احالل الوصف األخر محله) مع مالحظة أن الشيء المستبدل . الفأس 

في  -في الجملة الثانیة , یرتبط بعالقة التقابل مع المستبدل منه. الفأس غیر الحادة-الحادة 

ولى وبناء علیه یتضح أن العالقة االستبدالیة ال تقوم على التطابق و انما على التقابل جملة األ

.2و االختالف ( (

ین یو تنالحظ من خالل هذا أن االستبدال هي وسیلة من وسائل السبك ذلك من خالل المس

طار النص و هي تلك العملیة إالمعجمي ) بین المفردات و الجمل و ذلك من خالل النحوي ,

89،88،صمحمد خطابي، لسانیات النص -1

نفسهاالصفحةالمرجع نفسه،- 2
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التي تتم داخل النص من خالل تعویض كل عنصر بعنصر أخر و كما نالحظ أن هناك فرقا 

بین اإلحالة و االستبدال و هو كالتالي:

ة بین عنصري عالقة بین عنصري اإلحالة (المحیل و المحیل الیه) عالقة تطابق و العالق

االستبدال و المستبدل عالقة تقابل.

و من و عندما نتحدث عن االستبدال فإننا البد الحدیث عن االستمراریة الداللیة

"قد كان لكم ّایة فئتین التقتا فئة تقاتل في سبیل اهللا و أخرى كافرة االستبدال قوله تعالى 

یشاء ان في ذلك لعبرة األولى األبصاریرونهم مثیلهم رأى العین و اهللا یؤیده بنظره من 

ل ادبقد تم استبدال كلمة (أخرى) بكلمة (فئة) و فئة كافرة و تم االستف ,  سورة أل عمران

).1على ذلك من النص القرآني نفسه...(

)2((االستبدال االسمي، الفعلي، القولي)و ینقسم االستبدال الى ثالثة  أنواع

بعض صر:العنویتم باستعمالإستبدال اسمي:-1

فعلویتمثل في العنصر استبدال فعلي:-2

  .ال إذا ویتمثل فیه العنصراناستبدال قولي:-3

الحذف:5.3.1

.االتساق أدوات ث أنواعالثیعتبر الحذف 

النحویة و البالغیة و األسلوبیة و الحذف یعتبر من القضایا المهمة التي عالجتها  البحوث

أنه ال یورد و یستمد الحذف أهمیة من حیثبوصفه انحرافا عن المستوى التعبیر العادي 

یفكر فیما هو جر في األذهان شحنة توقظ ذهنه, و تجعلهفمن األلفاظ و من ثم ی رالمنتظ

.)3و یتحدد الحذف بأنه عالقة تتم داخل النص(قصودم

123،ص1،2001الشرق،طاحمد عفیفي، نحو النص، اتجاه جدید في الدرس النحوي، دار النشر مكتبة زهراء -1

19محمد خطابي، لسانیات  النص، ص2-

106نعمان بوقرة ،المصطلحات األساسیة في لسانیات النص،ص- 3
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یرتبط عادة بعالقة قبلیة مع و كما یعتبر الحذف عالقة داخل النص في أغلب األمثلة , 

 هأن الحذف یختلف عن االستبدال اذ أن يلإالعناصر اللغویة التي تسبقه , و یمكن اإلشارة   

لحذف ال یحل محل لعنصر لغوي في النص , بعنصر ّاخر بینما خالف من تعویضضیت

جملة التي یقع فیها فراغا لغویا یهتدي الملتقى الى ملیه اعتمادا ما المحذوف أي شيء , فنجد

).1ذلك فالحذف یأته استبدال صغري (یرد في النص أو الخطاب و ل

و شبه جملة)  , و یتجلى دور االتساق الذي یجب البحث -فعلي-و الحذف ثالثة أنواع (اسمي

و الحذف یقوم بدور معین في اتساق عنه في عالقة بین الجمل و لیس داخل الجملة الواحدة ,

النص و ان كان هذا الدور مختلفا من حیث الكیف عن االتساق باالستبدال أو اإلحالة و نظن 

ر  عن المحذوف فیما أن المظهر البارز الذي یجعل الحذف مختلفا عنها هو عدم وجود أث

).2(لق من النصخی

فعلي و شبه جملة كما-سیة و هي اسميالحذف لدیه ثالث أنواع أسانري انمن خالل هذا

الحذف ال یحل  في ان  اختالف بین الحذف و االستبدال ویكمن هذا االختالف، ودوجنالحظ 

.وفي المقابل االستبدال یمكن تعویض عنصر بعنصر اخرمحل اي شيء محذوف ,

الوصل الربط:6.3.1

التي تقیم عالقة بین جملتین , و قد یتعلق األمر یقصد به عادة الوحدات اللغویة المورفیمات

, فهذه )بما أن -ف) و اإلتباع الصلة (األن-رغم)  و العطف (و - ذلكبالظروف (مع 

حسن و كما عرفه كل من هالیداي و رقیة ،)3(األدوات تؤدي دور كبیرا في اتساق النص

).4مع السابق بشكل منظم(الالحق حیث أنه تحدید الطریقة التي یترابط بها 

21لسانیات النص،صخطابي،محمد- 1

72جمیل حمداوي، محاضرات في لسانیات النص،ص-2
22،ص1،2009الناشرون،طدومنیك مونغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، دار العربیة للعلوم -3

22محمد خطابي ،لسانیات النص،ص- 4
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تعمل على السبك و الحبك بین أجزاء النص الواحد  ،تماسك وانسجام نصيوسائلمنكما تعد

كما یشیر الى العالقات التي بین مساحات المعلومات أو بین األشیاء التي في هذه 

).1المساحات(

:الوصل

  هي :و للوصل أنواع مختلفة تساهم في بناء النص و تماسكه 

أوال الوصل اإلضافي

 ذلكبواسطة األداتین "و" , "أو" و تندرج عالقات أخرى فیه مثل التماثل الداللي و  ذلكو 

ن النوع ،بالمثل، وعالقة الشرح وتتم بتعابیر مثل أغنيقق في الربط بین الجمل تعبیر , مالمتح

).2مثل نحو...(بتعبیر ّاخر و عالقة التمثیل مثل :  

العكسي:ثانیا الوصل

meuethelless)  و غیرها و بتعابیر مثل (بعد لكنالذي یتم بواسطة أدوات مثل (

hoverer  3(بعد) اال أن األداة التي تعبر عن الوصل العكسي في نظر الباحثین هي.(

ثالثا الوصل النسبي:

 إذامثل (یمكننا ادراك العالقة المنطقیة بین جملتین أو أكثر ویمكن التعبیر عنها بعناصر 

).4و الشرط (السببت خاصة كنتیجة و ) و تندرج ضمن العالقاهم…

رابعا الوصل الزمني :

(ثمجملتین متتابعتین زمنیا و أبسط التعبیر عن هذه العالقة هو و یراد به عالقة بین ...5(

االتساق المعجمي:7.3.1

128نحو النص،صأحمد عفیفي،- 1

22لسانیات النص،صمحمد خطابي،- 2

22المرجع نفسه،ص  3

22المرجع نفسه،ص - 4

،24،صنفسهالمرجع- 5
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یعد ّاخر مظهر من مظاهر اتساق النص إال أنه مختلف عنها جمیعا اذ ال یمكن الحدیث في 

, و ال عن وسیلة شكلیة العنصر المفترض كما هو األمر سابقا المظهر عن النص المفترض و 

).1عناصر النص ((نحویة) للربط بین 

الذي یتركز على العالقات المعجمیة و ینقسم االتساق مظهرالاذن یعد االتساق المعجمي 

).2...( امتضالقسمین أساسیین هما : التكرار ,  يلإالمعجمي في نظر هالیداي و رقیه 

التكرار:) أ

من الروابط التي تصل التكرار عنصر من عناصر االتساق المعجمي و هو یعد حسب شارول

بحیث یتواصل ,بین العالقات اللسانیة فقاعدة التكرار الخطابیة تتطلب االستمراریة في الكالم 

ر ذلك الوصف ویتقدم التكرار لمحافظة على الوصف األول أو یتغیالحدیث عن الشيء نفسه با

أو وجود مرادف له أو شبه ,عادة عنصر معجميإ) كما یتطلب 3(لتوكید الحجة و اإلیضاح...

.4مرادف أو عنصرا مطلقا أو اسما عاما...( (

و نستخلص من خالل التعریف بأن التكرار له دورا فعال جدا في االتساق المعجمي و بناء 

على الوظیفة التكرار النصیة , كما یعرفه صبحي ابراهیم الفقهي في كتابه علم اللغة النص " أن 

لك غة أو عبارة أو جملة أو فقرة و ذلك بلغة نفسه أو بالترادف , فذلالتكرار هو اعادة ذكر 

).5لتحقیق أعراض كثیرة أهمها تحقیق التماسك النصي بین عناصر النص المتباعدة...(

ضام:تال) ب

الذي یعد ثاني قسم , امتضالكما ذكرنا سابقا أن االتساق المعجمي لدیه قسمین رئیسیین فیعد 

را ظنبفعل القوةهو توارد زوج من الكلمات  التضام و ) 6من وسائل التماسك النص المعجمي (

  .على ذلكالرتباطها بحكم هذه العالقة أو تلك و مثال 

24لسانیات النص،صحمد خطابي،م- 1

نفسها، الصفحةنفسهالمرجع- 2

100،المصطلحات األساسیة،صنعمان بوقرة -3

74،ص1حقوق الطبع محفوظة للمؤلف،طمحاضرات في لسانیات النص،جمیل حمداوي،- 4

22،ص1القباء للطباعة والنشر،ط رد ا و التطبیق،علم اللغة النصي بین النظریةصبحي إبراهیم الفقي،- 5

112،القاهرة،ص1،2001مكتبة زهراء الشرق ،طاتجاه جدید في الدرس النحوي،أحمد عفیفي نحو النص،-6
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Why does thes boy wiggle le all the time ?girlsd’ont wiggle.

المثالین الولد و هذینهذا الولد  یتلوى في كل وقت و حین البنات ال تتلوى , فنالحظ من و  

البنات لیس مترادفین و بالتالي ال یمكن أن یكون لدیهما المحال الیه نفسه و مع ذلك فان 

), و كما نالحظ للنظام العالقات الحاكمة و متنوعة 1ورودهما في الخطاب یساهم في النصیة (

یمكن ابرازها فیما یأتي:و التي

التضاد:

بوجه عام  ركتشمالغویین نوعا من لالعدهلذلكهو أن یكون الدال الواحد معنیان متضادان 

)2.(

و كما عرفه مختار عمر بالكلمات و هي كالتالي :

(زوج  ذلك(میت , حي) (متزوج , أعزب) (ذكر , أنثى) و في هذا النوع یسمى العكس و مثال 

).3(أعلى أسفل) (االتجاهيو النظام , زوجة) أ

التنافر

هو مرتبط بعبارة النفي مثل التضاد مثل كلمات : خروف , فرس , قط بالنسبة لكلمة الحیوان.

-عقید , و یمكن أن یرتبط باأللوان مثل :  أحمر-مقدم -رائد و أیضا مرتبط بالرتبة مثل :

أعوام...الخ و , ثالثا عالقة الجزء بالكل -شهور -أصفر , و كذلك بالزمن الفصول -أخضر 

).4مثل عالقة الید بالجمع(

ام بمختلف عالقاته التحكمیة و المتنوعة تساهم بدور فعال في تضو من خالل هذا نالحظ أن ال

النظام في النص و تماسكه .خلق

24لسانیات النص،صخطابي،محمد- 1

99مصطلحات األساسیة،صنعمان بوقرة،- 2

102،القاهرة،ص4،1993،طو التوزیععالم الكتب للنشرعلم الداللة،أحمد مختار عمر،- 3

المرجع نفسه ،الصفحة نفسها-4
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:أدوات االتساق

جملة     فعلي   شبهاسمي    قولي      فعلياسميمقامیة

)النص(احالة خارج 

نصیة

(داخل النص)                                                                                  

زمنياضافيعكسي

بعدیةقبلیة

(الى االحق)(الى السابق)

1

تكریرالنظام

71،صمحاضرات في لسانیات النصجمیل حمداوي،- 1

حذفاالستبدالاإلحالة

الوصل

االتساق المعجمي

)1مخطط أدوات االتساق(
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تساعد الكاتب االتساق تساهم في بناء النص و الربط بین األفكار و المعاني ونالحظ أن أدوات 

بالتأكید على أفكاره و اإللحاح علیها و تثبیتها في ذهن القارئ إلقناعه بها.  

تعریف االنسجام:.2

  لغة:  1.2

بن منظور و جمال حلمي و ّاخرون في المعجم الوسیط .ورد في لسان العرب ال

سجما و م)  " سجمت العین الدمع و السحابة الماء و تسجمه-ج-جاء في لسان العرب (س

فهو منسجم اذا انسجم اي سجوما و سجمانا: و هو قطران الدمع و سیالنه , قلیال كان أو كثیرا

).1"(....واالسجم: الجمل الذي ال یرغو امطره: دام السحابةسجمتانو انصب , 

دوام المطر و نصباب و السیالن و ف نرى أن معنى (سجم) یدور حول االومن خالل هذا التعری

نسجام و السیالن و بالتالي یؤدي الى تجمعه و یشكل كال متكاتفا .صل بمعنى االكلها تت

م) الدمع و المطر , سجوما و سجاما و تسجما , سال قلیال أو -ج-ورد في المعجم الوسیط "(س

و انقبض و سجمت العین الدمع  سجما و سجوما : أسالته و ابطئأكثر ,  سجم عن األمر

ماء انسجمت دام مطرها , العین الدمعة سجمته , انسجم انصب و السجم یقال سجمت السحابة ال

).2الماء و الدمع "(

شتقاقات و هي م) ارتبطت بالعدید من اال-ج-أن (سو من خالل هذا المادة اللغویة نفهم 

نفهم أنها تدور حول كالتالي : انسجم , سجوم , تسجم , سجما  و من خالل هذه المعاني 

نصباب و الصب و السیالنالقطران و اال

اصطالحا:2.2

مجال حسب ّاراء الباحثین في الصطالحیة لمفهوم االنسجام تنوعت و تعددت التعریفات ا

.لسانیات 

280،ص12مجلدلبنان،بیروت،،صادر دار لسان العرب،ابن منظور،- 1

103،ص4،2004جمال مراد حلمي واخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة جمهوریة مصر العربیة،ط-2
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طرق الترابط بین التراكیب التي ربما توضح" االنسجام یظهر في المستوى العمیق للنص التي

" الذي یرى أن الدالالت  هي التي تحدد دایكال تظهر على السطح "و هذا ما یؤیده فان 

عند البحث في العالقات القائمة بین التصورات و التطابقات و المقاربات و  ذلكالتماسك و 

تحیل الیه الوحدات المادیة فالنوع ا التشابهات في المجال التصوري , كما یتحدد التماسك فیم

مات أو أما الثاني فله طبیعة داللیة األول له طبیعة خطیة أفقیة تظهر في مستوى تتابع الكل

).1ل"(مو التصورات تعكسها الكلمات و الجتجریدیة تتجلى في العالقات 

و " درسلر" االنسجام معیار یختص االستمراریة المتحققة في عالم النص  دبو جرانو اعتبر دي 

العالقات الرابطة بین هذه و یعني منها االستمراریة الداللیة التي تتجلى في منظومة المفاهیم و 

).2المفاهیم "(

للنسق  يالل نموذج سماه بالنموذج التماسكو قد اقترح "دجین سونشا" مفهوم االنسجام من خ

الموسع حیث افترض فیه أن التماسك یكون في المستوى المعجمي و في المستوى النحوي و 

تشجیر التالي: و باختصار نقدم نموذجه في ال يالسیمیائالداللي و المستوى 

45نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة،ص-1
141،ص1997اللسانیات النصیة، الهیئة العامة المصریة للكتاب،جمیل عبد المجید، البدیع بین البالغة العربیة و -2
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التماسك

السیمائي                           الدالليالنحوي المعجمي

البنیة السیمائیةالبنیة الكبرى

المعجم                       النحو                                         

الحدیث           الحقل                   المقصدمدار

تسلسل معجمي

التماسك   التوكید  االنجاز   التماسك العاطفي 

).1شجر أن االنسجام یطلق علیه مصطلح "التماسك الداللي"(یتبین من خالل هذا الم

اهتم علماء النص اهتماما كبیرا بالنص و تماسكه و نظرا ألهمیته أصبح التماسك حضور واجب 

" فهذا cohérence" و ّاخرون "cohésionفي أي نص و هناك علماء من استعمل مصطلح "

ترجمه سعد مصلوح "یعني االستمراریة الداللیة التي تتجلى في منظومة األخیر أو "الحبك" و كما

).2المفاهیم و العالقات الرابطة بین هذه المفاهیم(

ضا سعد في حین یجعلها كریستال "االتصاالت المنطقیة المقدرة لالستعمال اللغوي" فیما یرى أی

مصلوح بعد ترجمته للمصطلح السبك "بالوسائل التي تحقق بها خاصیة االستمراریة في ظاهر 

41،ص1،1996محمد مفتاح ،التشابه و االختالف، نحو منهاجیة شمولیة ،المركز الثقافي العربي،ط-1
94،95صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق،ص-2
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ي األحداث اللغویة التي تنطلق بها  في تعاقبها الزمني , و التي تراها بما هي كم متصل أالنص" 

).1على صفحة الورق (

فالتماسك یعني العالقات أو األدوات الشكلیة و الداللیة التي تسهم في الربط بین عناصر النص 

).2الداخلیة , و بین النص و البیئة المحیطة من ناحیة أخرى(

ت النص متضمنا عالقات المعني للعلم لكل طبقاcohésionو یجعل هالیداي و رقیة حسن" 

لمستقلة للنص مع عالقة متبادلة مع المعاني الحقیقیة او یكون التي تمیز النص من الالنصى

ذا ال یركز على ما یعني النص بقدر ما یركز على كیفیة تركیب النص باعتباره إ األخر" فالتماسك

).3صرحا داللیا (

هذا فاالنسجام یتضمن حكما عن طریق الحدس و البدیهة وعلى درجة من المزاجیة إلي ضافة إ

التي تشتغل بها النص , فاذا حكم القارئ على نص ما بأنه منسجم ألنه عثر على حول الكیفیة 

ال یتواجد في النصوص فقط بل هو نتیجة ) .بالتالي االنسجام4تأویل یتقارب مع نظریته للعالم(

, فالمتلقي یستطیع أن یعرف أن تحقق في النص انسجاما و ان یضاأمستقبل محتمل التفاعل مع

النص ال یكتفي بالمستوى الداللي فقط بل هناك عدة مستویات یتركز علیها منها المستوى الصوتي 

).5الصرفي المعجمي, و كل واحد من هذه المستویات مكملة ألخرى (-النحوي–

تساق و هو یتطلب من المتلقي صرف یرى محمد خطابي أن االنسجام أعم و أعمق من اال

).6االهتمام عن جهة العالقات التي تنظم النص و تولده (

94النظریة و التطبیق،صصبحي إبراهیم الفقي ،علم اللغة النصي بین -1

نفسها، الصفحةنفسهالمرجع- 2

95، صنفسهالمرجع- 3

95ص نفسه،المرجع 4

92نعمان بوقرة، المصطلحات األساسیة في لسانیات النص وتحلیل الخطاب،ص-5

5الخطاب،صجامانسمدخل إلي ،لسانیات النص،محمد خطابي- 6
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cohésionان مصطلحا  et cohérence هما یعمالن بالتماسك النصي داخل النص و یرتبطان

).1بالروابط الشكلیة و الداللیة و هما یمثالن أساسا مهما في أسس الدرس النصي (

أدوات االنسجام:3.2

السیاق 1.3.2

الوحدة اللغویة تنسیقصرح فیرث زعیم المدرسة السیاقیة " بأن المعنى ال ینكشف إال من خالل 

یاقات مختلفة... فمعظم الوحدات الداللیة تقع مجاورة وحدات أخرى و ان معاني أي وضعها في س

هذه الوحدات ال یمكن وصفها و تحدیدها إال بمالحظة الوحدات األخرى التي تقع مجاورة لها و 

على هذا فان دراسة معاني الكلمات یتطلب تحلیال للسیاقات و المواقف التي ترد فیها حتى ما كان 

) فمعنى الكلمة یتحدد وفق السیاقات التي ترد فیها.2غوي " (منها غیر ل

و یذهب كل من "براون و یول" الى أن محلل الخطاب ینبغي أن یأخذ بعین االعتبار السیاق الذي 

یظهر فیه الخطاب و السیاق لدیهما بشكل من المتكلم , الكاتب و المستمع (القارئ) و الزمان و 

).3 في تأویل الخطاب(المكان ألنه یؤدي دورا فعاال

ان الجمل و أشكال القول یتماسك بعضها مع البعض اّالخر داللیا من خالل المعلومات التي 

).4یقدمها النص , و لكن اذ فقدت الجمل السیاق تكون غیر متماسكة األجزاء(

هالیداي على أنه " النص اّالخر أو النص المصاحب للنص الظاهر و هو بمثابة الخبر ویرى

) حیث یعني بجانب انتاج النصوص و استقبالها 5الذي یربط التمثیل اللغوي ببیئته الخارجیة " (

من خالل رصد مجموع الدالالت الخارجیة التي یحیل على ذلك. و لقد أكد أیضا هالیداي و رقیة 

42بین النظریة و التطبیق،صصبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي -1

68،69ص1998 ،5عالم الكتب القاهرة،طعلم الداللة،مختار عمرد أح- 2

52الخطاب،صالنسجاممدخل لسانیات النص،محمد خطابي،- 3

102علم اللغة النصي بین النظریةوالتطبیق،صصبحي إبراهیم الفقي،- 4

43لیة،صمحمد مفتاح ،التشابه و االختالف نحو منهاجیة شمو -5
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ا على أن الفكرة األساسیة تهدف الى اجالء العالقة أكدیة العالقة بین النص و السیاق و على أهم

.)1بین النص و السیاق" (

.ماة النصنصیمعیار جوهري لتحقیق  عدالسیاق یتعلق بمناسبة النص للموقف وی

أن معنى النص ال یتحدد إال من خالل استخدامه في موقف ما. إذ

جتماعي و الحضاري فضال عن المحیط اللغوي للعالمات المحددة بالسیاق او أمحیط ثقافي أوفي  

توسیع دائرة المكون الترجماني في عملیة التحلیل النصي الى التركیز على الظروف و األحوال و , 

و المالبسات و المرجعیات التي تصاحب الحدث اللغوي و تقدیر دورها في تشكیل البنیة الداللیة 

معیار یتجلى السیاق بوصفه محورا یدور حوله المفردات المتمثلة في البنیة للنص. ففي هذا ال

المحیطة بالنص فضال عن أهمیة دوره في التحلیل النصي و ال سیما في حالة غیاب الروابط 

).2االتساقیة(

):3خصائص السیاق(2.3.2

:للسیاق خصائص عدة یمكن إجمالها فیما یلي

و هو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول.المرسل :

: المستمع أو القارئ.المتلقي

الحضور : مستمعون ّاخرون حضورهم یساهم في فهم الحدث الكالمي.

الموضوع : فهو مدار الحدث الكالمي.

القناة : الوسیلة التي یتم فیها التواصل بین المشاركین.

النظام : األسلوب اللغوي المستعمل.

المقام : و هو االطار الزماني لوقوع الحدث.

فطومة حمادي، السیاق و النص استقصاء دور السیاق في تحقیق التماسك النصي، جامعة محمد خیضر -1

2،3،2008بسكرة،الجزائر،العدد،
عبد الغني المختار، في مفهوم النص و معاییر النصیة في القران الكریم ،دراسة نظریة بشري حمادي البستاني، دوسن-2

 190ص،1،2011،العدد11،مجلة األبحاث الكلیة التربیة اإلنسانیة،مجلد
54محمد خطابي، لسانیات النص،ص-3
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شكل الرسالة : خرافة , رسالة غرامیة.

المفتاح : یتمثل التقویم هل الرسالة شرحا مثیرا أو موعظة حسنة.

الغرض : القصد من الرسالة التي ینقلها المشاركون.

التغریض:3.3.2

و عرفه براون ،و یعتبر الوسیلة األساسیة المعتمد علیها في اكتساب خاصیة االنسجام في النص 

"كل بقوله هوریض بمفهوم أعم و ). و یحدد غرایس  التغ1ویول بأنه :" نقطة بدایة قول ما " (

كل جملة , كل فقرة , كل حلقة , و كل خطاب منظم حول عنصر خاص یتخذ كنقطة بدایة ،قول

هذا یعني أن العنوان و الجملة األولى من النص یعتبران من األدوات المهمة في التغریض.).2(

یتم بها أما الطرق التي ،فالتغریض كإجراء خطابي یطور و ینمي له عنصر معین أو حادثة 

التغریض فمتعددة نذكر منها تكریر اسم شخص , أو استعمال ضمیر المحیل الیه , تكریر الجزء 

من اسمه.

).3استعمال طرف زمان یخدم خاصیة من خصائصه أو تحدید دور في أدواره في فترة زمنیة(

و تتجلى العالقة بین ،و مع عنوان النص،"و التغریض ذو عالقة وثیقة مع موضوع الخطاب 

العنوان و موضوع الخطاب في كون األول تعبیرا ممكن عن الموضوع حسب تعبیر براون 

).4ویول"(

و تجدر االشارة الى أن علماء التفسیر أولوا  اهتماما كبیرا بالجملة األولى في التحلیل النصي و 

التالیة كلها بهذه الجملة , و هذا ما ركز علیه علماء النص المعاصرون في عملیة ،عالقة الجملة 

ا یلیها من التحلیل و كشف االنسجام , حیث نجد أن الرازي یركز على أهمیة الفاتحة بالنسبة لم

59محمد خطابي، لسانیات النص،ص-1

نفسها، الصفحةنفسهالمرجع- 2

نفسهاالصفحة، نفسهالمرجع- 3

المرجع نفسه - 4
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القرّان فوجب كونها كاألصل و المعین. و أن یكون الكتابالسور , فیقول " هذه السورة مسماة بأم

).1غیرها كالجداول المشیعة منه (

:موضوع الخطاب (البنیة الكلیة)3.2.4.

یقوم یمكن القول ان البنیة الكلیة هي األساس في فهم النص و انسجامه انطالقا من الوظیفة التي

على تأدیتها.

هو الذي ینظم و یضیف األخبار الداللي للمتتالیات ككل یري محمد خطابي أن موضوع الخطاب

تلك هي وظیفة موضوع الخطاب الذي یعد بنیة داللیة بواسطتها یوصف انسجام الخطاب و 

و هذا القول ككل یعني أن )2(بها تقارب البنیة الكلیة للخطاببالتالي یعتبر أداة اجرائیة حدسیة

تساعد على تماسكه و انسجامه كما یقر ّاخرون أن موضوع الخطاب أو البنیة الخطاب بنیة داللیة 

.)3(ي المنظم لقدر كبیر منه و هو القضیة التي تحظي باهتمام مباشرمركز الكلیة له هي المبدأ ال

بفضله یتماسك النص ككل بحیث كما یعد موضوع الخطاب ّالیة من ّالیات االنسجام النصي , اذ

أن المواضیع الجزئیة المشكلة له تتجمع و تنتظم لتؤدي و النتیجة الى موضوع أساسي یدور حوله 

الخطاب و ان تحدید موضوع النص یسمح للمتلفظ  المشارك بتأویله یجاور نقائصه و باالحتفاظ 

.)4(إال بما هو مناسب لهذا الموضوع

كلیة هي األساسیة في فهم النص و انسجامه انطالقا من الوظیفة التي یقوم یمكن القول ان البنیة ال

على تأدیتها.  

الطیب الغزالي قواوة، االنسجام النصي و أدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة و األدب الجزائري ،جامعة محمد -1

 70ص،8،2012خیضر بسكرة،الجزائر،العدد
42محمد خطابي ،لسانیات النص،ص-2
،ألحمد عناصر االتساق و االنسجام النصي قراءة نصیة تحلیلیة في قصیدة شهرایاریحي عبابنة،أمنة صلح الزغبي،-3

110،ص2،1،2010،العدد29مجلة جامعة دمشق،مجلدعبد المعطي حجازي،
لحاج جامعة أدوات االتساق و الیات االنسجام في قصیدة الهمزیة ألحمد شوقي،سوداني عبد الحق،-4

99،ص2008،2009خضر،ل
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موضوع الخطاب أو موضوع التحاور مفهومان مترادفان عند "فان دأیك" فهو یرى أن موضوعات 

الخطاب "ترد المعلومات .....و تنظمها و ترتبها تراكیب متوالیة ككل شامل ".

اف البؤرة المركزیة في الموضوع عن طریق تنظیم محتویات الخطاب " و اي عملیة بحث و استكش

یقصد بموضوع الخطاب أیضا البنیة الداللیة التي تصب فیها مجموعة من المتتالیات بتضافر 

.)1(ه الخطابتضمنمستمر قد تطول او تقصر حسب ما ی

المناسبة:5.3.2

تحقق التيهدفها الربط الداللي بین اآلیات المتجاورات أو حتى المتباعدات فهي بحق أحد اّاللیات 

تماسك النصوص و تالحقها و ارتباطها.

یبحث عن عالقة ّایة بأیة یذهب محمد خطابي الى القول " ان المناسبة و التناسب بین اآلیات

یتم حین تنقطع الصلة بین ایة و ایة أو آیات أخرى متقدمة " و هذا یعني أن البحث عن المناسبة

سابقة و تعتبر اآلیة السابقة كالما عن اآلیة الالحقة.

و كما أن یفترض سؤال سائل: ما وجه المناسبة بین هذه و تلك؟

.")2(م السابقأو ما موقع هذه اآلیة من الكال

ورد في كتاب صبحي ابراهیم الفقهي ان الزركشي  یعلن أن فائدة معرفة المناسبة "هي جعل أجزاء 

البناء المحكم الكالم ببعضها أخذ بأعناق بعض , فیقوي بذلك االرتباط و یصیر التالف حاله حال 

.)3(المتالئم األجزاء"

قة بین المتناسبین قد تكون حي "ابراهیم الفقهي " بأن المناسبة تقتضي وجود عالبكما یحدد ص

غیر ظاهرة فیبحث عن الدعامة على حد تعبیر السیوطي , التي یمكن أن تجمع بینهما اذا علم 

71الطیب الغزالي قواوة، االنسجام النصي و أدواته ،ص-1

189،190لسانیات النص،ص،محمد خطابي،- 2

99،ص1،2000،ط2صبحي ابراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق ،دار قباء للطباعة و النشر،ج-3
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ذلك فالمناسبة توصل الى العالقة , و هذه العالقة بدورها تقتضي  مرجعیة من أحد المتناسبین الى 

):1الشكل التالي(اّالخر , و اذا تحققت هذه المرجعیة تحقق التماسك بینهما وفق

التماسكالمرجعیة العالقةالمناسبة

بترابط و تعالق  ذلكمما سبق نرى أن المناسبة تبحث في كیفیة تماسك النصوص و انسجامها و 

وحداتها و تمثل وسیلة أهم وسائل التماسك النصي شكلیا و داللیا .

أقسام المناسبة:6.3.2

صبحي ابراهیم الفقهي  ان  ابن ابي االصبع المصري " قسم  المناسبة الى نوعین ذكر في كتاب 

:

.مناسبة في المعاني

.مناسبة في األلفاظ

المناسبة المعنویة:

یناسبه معنى دون لفظ.یبتدئ المتكلم بمعنى ثم یتم كالمه بما

المناسبة اللفظیة :

امة و غیر تامة , فالتامة أن تكون فهي توحي االتیان بكلمات متزنات و هي على ضربین ت

مقفاة و غیر تامة غیر مقفاة.الكلمات مع االتزان

99صبحي إبراھیم الفقي ،علم اللغة النصي بین النظریة و التطبیق،ص-1
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1و هذا التقسیم یتم بالعموم

المناسبة

لفظیةمعنویة                         

ناقصة  تامة

99علم اللغة النصي  بین النظریة و التطبیق ،صصبحي ابراھیم الفقي،-1
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:الحشرورة لس عاموصف ) أ

سورة الحشر مدنیة و هي تعني بجانب التشریع شأن سائر للسور المدنیة و المحور الرئیسي "

الذي تدور علیه السورة الكریمة هو الحدیث عن "غزوة بني النضیر " و هم الیهود الذین 

لهذا كان ابن نقضوا العهد مع الرسول صلى اهللا علیه و سلم فأجالهم عن المدینة المنورة , و

الحدیث عن المنافقین دار  " و في هذه السورة یر ظسورة بني النعباس یسمي هذه السورة "

الذین تحالفوا مع الیهود.

 و حیوان , و نبات إنسانابتدأت السورة الكریمة بتنزیه اهللا و تمجیده , فالكون كله بما فیه من ,

<<  سبح هللا ما في , شاهد بوحدانیة اهللا و قدرته و جالله , ناطق بعظمته و سلطانه  ادمج, و 

السماوات وما في  األرض و هو العزیز الحكیم >>.

 ثم ذكرت السورة بعض اثار قدرته , بإجالء الیهود من دیارهم و أوطانهم مع ما كانوا فیه من

ال یستطیع أحد علیهم فجاءهم بأس أنهم في عزة و متعة الحصون و القالع , و كانوا یعتقدون 

اهللا و عذابه من حیث لم یكن في حسابهم << هو الذي أخرج الذین كفروا من أهل الكتاب من 

).2دیارهم ألول الحشر...>> اآلیة(

 و الغنیمة , فبینت شروطه و أحكامه و صحت الحكمة من  الفيءة موضوع ور سالثم تناولت

الفقراء , لئال یستأثر به األغنیاء و بما یحقق المصلحة العامة ( ما أفاء اهللا تخصیص الفيء ب

.7على رسوله من أهل الفري فلله و لرسوله و لذي القربى و الیتامى و المساكین...) اآلیة 

 فنوهت بفضائل  العاطرأصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم بالثناء  ورةلساو تناولت ,

المهاجرین و مآثر األنظار , فالمهاجرون هجروا الدیار و األوطان حبا في اهللا , و األنصار
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نصروا دین اهللا و اثروا إخوانهم , المهاجرین , باألموال و الدیار على أنفسهم مع فقرهم 

).8 و رضوانا (اآلیة فحاجتهم الفقراء الذین أخرجوا من دیارهم و أموالهم یبتغون فضال من اهللا

 و في مقابلة ذكر المهاجرین و األنصار , و ذكرت السورة المنافقین األشرار الذین تحالفوا مع

الیهود ضد االسالم , و ضربت لهم أسوء األمثال فمثلهم بالشیطان الذي یغوي االنسان بالكفر 

إلخوانهم الذین كفروا من و الضالل ثم ینحل عنه و یخذله ( ألم تر إلى الذین نافقوا یقولون 

.11،اآلیة)...أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم

 الیوم الرهیب , الذي ال ینفع فیه حسب و ال نسب , و ال وعظت السورة المؤمنین بذكر ذلك

یفید فیه جاه و ال مال , و بینت الفارق الهائل بین أهل الجنة و أهل النار , و مصیر 

ار العدل و الجزاء ( یا أیها الذین امنوا اتقوا اهللا و اتنظر األشقیاء في دالسعداء و مصیر 

).18(اآلیة ،)...نفس ما قدمت لغد

عن صفات النقص ( هو اهللا  الحسنى و صفاته العلیا بتنزیه و ختمت السورة بذكر أسماء اهللا

.)24اآلیة الذي ال إله إال هو ...) (

المعني اللغوي للفظة "الحشر":

سمي یوم القیامة یوم الحشر ألنه یوم اجتماع الناس للحساب و  قدو  الجمع  : هوالحشر

الجزاء و منه ( و حشر لسلیمان جنوده ) اي جمع له الجنود (قذف) ألفي و أنزل بشدة 

  .م الالو الولد (شاّقوا) عادوا و خالفوا (لینة) بكسر (الجالء) الخروج من الوطن مع األهل 

.یبة من األرض , الكریمة الطیبةالنخلة القر 

:سبب الّنزول

سلم حاصرهم و أمر اهللا صلى اهللا علیه و لما نقض الیهود "بنو النضیر" العهد مع رسول

بقطع نخیلهم و إحراقه إهانة لهم و إرعابا لقلوبهم , فقالو یا محمد : ألست تزعم أنك نبي ؟ 

عن الفساد ؟ فما بالك تأمر بقطع األشجار و تحریقها ؟ فأنزل اهللا تعالى : تنهىوأنك 
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)1("(ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اهللا ...)

تعتبر سورة الحشر من القسم المفضل من سورة القرآن الكریم , و لما كانت تبدأ بتسبیح اهللا "

سبحانه و تعالى , و عدت من المستحبات , و یدور حدیثها حول مجموعة من القضایا , و 

")2(.

سبب التسمیة :

ما ذكر في  ظبلحالقد عرفت هذه السورة سورة الحشر , و الظاهر أن هذه التسمیة إنما كانت

بدایتها من إخراج طائفة من الیهود , كانوا یعیشون أطراف المدینة , و هم بنو النضیر , حیث 

عبر القرآن الكریم عن عملیة إخراجهم هذه بالحشر << و هو الذي أخرج الذین كفروا من أهل 

ع هذا الكتاب من دیارهم ألول الحشر >> فكان التعبیر عن إخراجهم بأول الحشر سببا النتزا

و قد تقدم في تفسیر سورة الحشر أن هذا أسلوب من أسالیب التسمیة , حیث إن االسم , 

كهذه السورة،السورةالتسمیة في كثیر من السور إما أن تكون باعتبار وجود كلمة في داخل 

)3(البقرةورة سفي أو باعتبار اإلشارة الى قصته فیها ذات طبیعة خاصة , كما وسورة الصف،

.

وقع الكالم بین المفسرین في أن هذه التسمیات هل هي تسمیات إلهیة أي نزلت من اهللا و 

سبحانه و تعالى , أو أنها تسمیات نبویة بمعنى أن النبي صلى اهللا علیه و سلم هو من أطلق 

.)4(لهاسمیات جاءت نتیجة تداول المسلمین ء , أو أنها تعلى السورة هذه األسما

إنما كان النبي صلى اهللا صح , فهذه التسمیات لیست تسمیات توقیفیة ولعل الثاني هو األو 

علیه و سلم یشیر الیها بطریقة ما , و لذا نجد تعدد أسماء بعضها , كما هو الحال في هذه 

297م،ص1981ه،4،1402ط، 3مجلدمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر، دار القران الكریم،بیروت،- 1

سورة الحشر، مؤسسة تراث الشھید شھید المحراب، ایة هللا العظمي، السید محمد باقر الحكیم، تفسیر-2
10،ص1،2007الحكیم،ط

نفسها, الصفحةنفسهالمرجع-3
نفسھاالصفحة،نفسھالمرجع4
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فیها من إخراج السورة , حیث ذكر في تسمیتها أنها تسمى سورة بني النضیر , باعتبار ما ورد

.)1(في النضیر من المدینة المنورة

:)2(الحشر ورةسموضوعات ) ب

یلي :یمافمن خالل آیاتها و تتمثل یرة ثموضوعات كالحشر  ورةستعالج

 معاقبة بني النضیر من الیهود.الكالم عن حادثة الحشر و

.الكالم عن الخروج بني النضیر و تشتهم و إبعادهم عن المدینة

 إخراج بني النظیر الى اهللا سبحانه و تعالى و الى تقدیر اهللا.نسبة

. بیان مصیر من یشاقق اهللا تعالى و یعصیه و یتحداه

 استقرار قلوب المؤمنین و اطمئنانها بنصر اهللا للحق.بیان

.مخاطبة المؤمنین و دعوتهم الى تقوى اهللا و مراقبته , و أن یراقب المسلم نفسه و تصرفاته

بین أهل الحق و أهل الباطل و أهل الجنة و أهل النار , و تقریر أنهم ال یسنون , الموازنة

فأصحاب الجنة الذین هم أهل الحق هم الفائزون.

.بیان أثر القرآن الكریم في القلوب

 , ة كما بدأت كالتسبیح.ور لسو تختم ااستعراض عدد من أسماء اهللا و صفاته

و نهایتها:ج) التناسب بین بدایة سورة الحشر

ترتبط بدایة سورة الحشر مع نهایتها برابط یقوم على تسبیح اهللا سبحانه و تعالى الكامل المنّزه 

تسبیح سبحانه و تعالى هو العزیز الحكیم ذو القوة و و بعن كل نقص , فبدایة السورة تبدأ 

و هم بنو السورة بعرض موضوع الحشر , و إخراج أهل الكتابالجبروت و الحكمة , ثم تبدأ 

النضیر في هذه السورة , و الكالم عن اخراجهم من دیارهم و هو الخروج األول من المدینة 

11ایة هللا العظمي محمد باقر الحكیم،صشھید محراب،-1
3518،3519،ص25،1996،ط6،الجزءسید قطب، ظالل القران، دار الشروق للطباعة و النشر،-2
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المنورة الى خبیر , ثم ترتبط مقدمة السورة بنهایتها بذكر صفات اهللا سبحانه و تعالى , بعد 

اب الكالم عن الموازنة و المقارنة بین أصحاب النار و أصحاب الجنة و أنه ال یستوي أصح

النار و أصحاب الجنة , فأصحاب الجنة هم الفائزون , ألنهم صدقوا و أمنوا باهللا و بأسمائه 

فهو الخالق و البارئ و المصّور , و تسبح له سبحانه و و بصفاته العال سبحانه و تعالى , 

تعالى جمیع المخلوقات في السماوات و األرض , فهو العزیز الذي ال یضاهیه عزیز في 

.)1(خلقه و في تقدیره سبحانه و تعاليال في صفاته , و هو الحكیم فيأسمائه و

.أدوات االتساق في سورة الحشر:1

بعد أن تطرقنا إلى الدراسة النظریة  سوف نتطرق إلى التحلیل النصي  االحالة:1.1

للسورةالحشر

و هي أهم عنصر من عناصر االتساق داخل النص و تعني إرجاع اللفظ للفظ  قبله أو بعده 

داخل النص و تسمى هذه االحالة , االحالة النصیة (الداخلیة) أما اإلحالة المقامیة فهي 

تساهم في جعل النص منفتحا على مستویات التأویل و القراءة المتعددة اعتمادا على الخلفیة 

على العنصر الثقافي , األسطوري , التاریخي.قارئ و انفتاحه المعرفیة لل

6الى اآلیة 1سنقوم باستخراج اإلحالة من اآلیة 

رقم اآلیةنوعهااإلحالةالمحال الیه

الكائنات الحیة

  اهللا

  اهللا

سبح

  هو

العزیز الحكیم

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

1

1

1

331،ص1،1986،ط4،بیروت،الجزءكثیر، تفسیر القران العظیم، دار الفكر للطباعة و النشر،اسماعیل بن - 1



االتساق و االنسجام في سورة الحشرالفصل الثاني                    

52

  اهللا

  اهللا

  كفروا

الیهود

  اهللا

الیهود

  اهللا

  اهللا

  الكفار

  الذي هو

أخرج

الذین

ما ظننتم

یخرجوا

أنهم

نعتهمما 

حصونهم

فأتیهم 

لم یحتسبوا

  قذف

قلوبهم

یخرجون

بیوتهم

أیدیهمب

  يدأی

المؤمنین

فاعتبروا

أولى األبصار

  لوال

كتب

علیهم

  هملعذب

  لهم

عذاب النار

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3
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الیهود

  اهللا

  لكذ

انهم

شاقوا

یشاق

شدید العقاب

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

4

4

4

4

4

  اهللا

ما قطعتم

تركتموها

لیجري

المتقین

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

5

5

5

5

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  أفاء 

منهم

یسلط

یشاء

كل شيء قدیر

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

6

6

6

6

6

سادت بكثرة مقارنة باإلحالة المقامیه ) أن اإلحالة النصیة هي التي 6نالحظ من خالل هذه اآلیات (

هي التي طغت على اإلحالة البعدیة.التي تعد شبه منعدمة , و كما نجد إن اإلحالة القبلیة 

:8الى اآلیة 7استخراج اإلحالة من اآلیة 
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رقم اآلیةنوعهااإلحالةالمحال الیه

  أفاء  اهللا

  الذي

ال یكون

منكم

  أركان

فنذوه 

ما نهكم    

عنه

فانتهو 

اتقوا

شدید العقاب

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

نصیة قبلیةإحالة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

للفقراء و المهاجرین

المؤمنون

الذین

اخرجوا

دیارهم 

أموالهم

یبتغون

ینصرون

لئك أو 

  هم

المصدقون 

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

8

8

8

8

8

8

8

8

8
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كانت اإلحالة المقامیه هي  التي سادت في 7) نالحظ في اآلیة 8-7(نالحظ في هذه اآلیات 

-نالحظ المقامیه شبه منعدمة في إحالة النصیة (قبلیة8حین النصیة متقدمة , أما في اآلیة 

بعدیة) سادت بكثرة.

:12الى اآلیة 9استخراج اإلحالة من اآلیة 

رقم اآلیة نوعهااإلحالةالمحال الیه

المؤمنون

الذین

یحبون

هاجر

یجدونال 

اوتوا 

  لهم

فأولئك

  هم

المفلحون

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

9

9

9

9

9

9

9

9

9

المؤمنون

ذینال

جاءوا 

یقولون

  أغفر 

الذین

سبقونا

ال تجعل

للذین

امنوا 

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

بعدیةإحالة نصیة

إحالة مقامیه

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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إنك

ف رحیمرؤو 

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

10

10

  اهللا

ألم تر 

الذین

نافقوا

یقولون

الذین

  كفروا

أخرجتم

معكم

ال نطع

فیكم

یشهد

أنهم

لكذبون 

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

أخرجوا

ال یخرجون

معهم

فتولدا

ال ینصرونهم

ال ینصرون 

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

12

12

12

12

12

12

المقامیه هي سائدة أكثر من اإلحالة ) نالحظ أن إحالة 12-11-10-9من خالل اآلیات (

النصیة و قبلیة و بعدیة .

  : 18الى  13استخراج اإلحالة من اآلیة 
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رقم اآلیة نوعهااإلحالةالمحال الیه 

ألنتم  

أشد

صدورهم 

لكذ

أنهم

 هونیفق

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

13

13

13

13

13

13

الیهود

  مال یقتلو نك

بینهم

لكذ

بأنهم

یعقلون ال

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة مقامیه

14

14

14

14

14

الذینمن قبلهم

  ذاقوا

أمرهم

  لهم

عذاب ألیم

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

نصیة قبلیةإحالة 

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

15

15

15

15

15

  الكفار

قال

  اكفر

  كفر

قال

منك

أخاف

رب العالمین

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

16

16

16

16

16

16

16

17إحالة نصیة قبلیة  فكان
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هما تعقبی

أنهما

  لكذو 

الظالمین

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

17

17

17

17

  اهللا

الذینبأنها

اتقوا

ما قدمت

اتقوا

یربان خ

تعلمون

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة قبلیة

18

18

18

18

18

18

) اإلحالة النصیة هي التي سادت 18-17-16-15-14-13نالحظ من خالل هذه اآلیات (

قبلیة ظهرت في نفس الكم التي ظهرت فیه احالة بعدیة.حالةلألأكثر من المقامیه , أما بالنسبة 

:24الى اآلیة 19استخراج اإلحالة من اآلیة 

رقم اآلیة نوعهااإلحالةالمحال الیه

ال تكونوا

الذین

نسوا

فأنستهم 

اولئك

  هم

الفسقون 

إحالة مقامیه

إحالة نصیة بعدیة

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

19

19

19

19

19

19

19

20إحالة مقامیهال یستوياصحاب النار
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  هم  اصحاب الجنة

الفائزون

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

20

20

  اهللا

  الكافرون

لو أنزلنا

  هذا

من خشیة

تلك

  لعلهم

یتفكرون

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة مقامیه

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

21

21

21

21

21

21

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  هو

  الذي

  هو

  هو

  هو

  هو 

الملك

  القدوس

السلم

المؤمن

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

المهیمن

العزیز

الجبار

المتكبر

سبحان اهللا

یشركون

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

23

23

23

23

23

23

  اهللا

  اهللا

  هو 

الخالق

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

24

24
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  اهللا

  اهللا

الكائنات الحیة

  اهللا

الكائنات

  اهللا

  اهللا

  اهللا

  اهللا

البارئ

المصور

یسبح

  له

ما السماوات واالرض

  هو

العزیز

الحكیم

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة قبلیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

إحالة نصیة بعدیة

بعدیةإحالة نصیة 

إحالة نصیة بعدیة

24

24

24

24

24

24

24

24

24

) ان اإلحالة النصیة هي التي سادت أكثر 23-22-21-20-19أما من خالل هذه اآلیات (

بكثیر من اإلحالة المقامیه , أما فیما یخص اإلحالة البعدیة و القبلیة , تعتبر هذه األخیرة هي التي 

طاغت في  هذه اآلیات.

خالل كل هذا نستخلص أن هذه اإلحاالت التي سبق ذكرها ساهمت في تماسك الوحدة في و من 

السورة , مما جعلها في إنساق نصي مستقل عن األجزاء األخرى على الرغم من وجود إحاالت 

على عناصر أخرى من السورة تربط هذا الجزء بأجزاء السورة األخرى.

خالل االستبدال:التحلیل النصي للسورة الحشر من 2.1

استبدال ذلك یكون باستبدال اسم باسم , أو یردو االستبدال كما سبق و أن ذكرناه یرد إما اسمي 

االستبدال وون باستبدال فعل بفعل , أفعلي و هذا األخیر یك
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ذلك باستبدال جملة بكلمة و من خالل هذا نستخرج االستبداالت الواردة في قولي و یكون  

هذه السورة:

رقم اآلیة النوعالكلمة البدیلةالكلمة

  اهللا

  اهللا

  كفرون

خرج

  الكافرون

للفقراء و المهاجرین

أنصار اهللا و رسوله

أصحاب النفاق

(الشیطان و االنسان 

  الذي كفر)

  هو

  هو

أنهم

قذف

  لهم )(علیهم , 

(أموالهم)

  هم

(فیكم , معلم , قوتهم 

ذبون)ا, لك

أنهما 

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال فعلي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

1

2

2

2

3

7

7

11

13

نسوا اهللا

أصحاب الجنة

  اهللا

  اهللا

الملك القدوس

  اهللا

  هم

  هم

  هو

  هو

  هو

  هو

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

استبدال اسمي

20

21

22

22

22

23

لتعویض الجملة السابقة و من أمثلة  ذلكو كما سبقنا الذكر إن االستبدال القولي ورود اللفظة 

  :ذلك
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 3في اآلیة>> ذلك بأنهم شاقوا اهللا و رسوله و من یشاق اهللا فإن اهللا شدید العقاب >> و :

التي سبقها و هذا ما یعرف باستبدال ملةج" االستبدال  ذلكمن خالل هذه اآلیة فإن لفظة " 

 قولي.

 بأنهم قوم ال یفقهون >>  ذلك: << ألنتم أشد رهبة في صدورهم من اهللا 13في اآلیة

الستبدال جملة السابقة لها و هذا هو استبدال قولي." لك ذنالحظ هنا جاءت " 

 جزاء الظالمین >>  ذلك: << فكان عقبتهما أنهما في النار خالدین فیها و 17في اآلیة

جاءت لفظة ذلك بدیلة للجملة السابقة لها.

 21في اآلیة>> لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأیته خشعا متصدعا من خشیة اهللا و :

التي سبقتها.  جملة بتلك األمثال نظربها للناس لعلهم یتفكرون >> لفظة تلك عوضت 

التحلیل النصي من خالل الحذف3.1

لقد ورد الحذف في سورة الحشر في العدید من المواضیع سوف نذكر البعض منها :

في هذه اآلیة حذفت :<< سبح اهللا ما في السماوات و ما في األرض >>  1ة نجد في اآلی

كلمة سبح و تقدیره << سبح اهللا ما في السماوات و سبح ما في األرض >> نوع الحذف 

 .فعلي هو

 هو الذي أخرج الذین كفروا...>> حذفت كلمة اهللا و تقدیره...<< 2نجد في اآلیة >> :

كفروا >> حذف اسمي.اهللا الذي أخرج الذین 

 أنهم شاقوا اهللا و رسوله و من یشاق اهللا فان اهللا شدید  ذلك: << و  4و كما نجد في اآلیة

شاقوا اهللا و رسوله و من یشاق اهللا و رسوله  ذلكالعقاب >> حذف رسول تقدیره << و 

فان اهللا شدید العقاب >> نوع الحذف حذف اسمي.

 من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا و إلخواننا ...>> حذف : << و الذین جاءوا 10في اآلیة

 .فعلي حذفاغفر بتقدیر << ربنا اغفر لنا و اغفر إلخواننا... >> 
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:و سوف نذكر بعضها في الجدول

رقم اآلیةنوع الحذفالدلیلالمحذوف

  كفروا

و اإلنسان الشیطان 

نافقواالذین 

  القرآن 

یخرجوا

هما

أنهم

لرأیته

  فعليحذف 

حذف اسمي

حذف اسمي

حذف اسمي

2اآلیة 

16اآلیة 

10اآلیة 

20اآلیة 

التحلیل النصي لسورة الحشر من خالل الوصل :4.1

الذكر أن الوصل لدیه أربعة أنواع : ( اإلضافي الذي یرتبط باألداتین الواو , أو ) , كما سبق

butمثل (الوصل العكسي الذي یعني على عكس ما یتوقع و یتم باألدوات  ,yet الوصل , (

النسبي : ادراك العالقة بین جملتین أو أكثر , و للوصل الزمني باستخدام أداتین , ثم , ف.

سوف نذكر البعض منها :: هناك أمثلة في السورة , هي كاألتي :الوصل اإلضافي

ما في السماوات و ما في األرض و هو العزیز الحكیم >>. هللا:<< سبح 1في اآلیة 

...2اآلیة  في اهللا من حیث لم یحتسبوا و قذف في قلوبهم ...>>.فأتاهم:<<

: << و لو ال أن كتب اهللا علیهم الجالء لعذبهم في الدنیا و لهم في اآلخرة عذاب 3في اآلیة 

النار >>.

بأنهم شاقوا اهللا و رسوله...>>. ذلك: <<  4في اآلیة 

خیل و ال ركاب >>.وله منهم فما أوجعتم علیه من : << و ما أفاء اهللا على رس5اآلیة  في ا

:<< للفقراء و المهاجرین الذین أخرجوا من دیارهم و أموالهم ...>>.7و في اآلیة 
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و الدار و اإلیمان...>>.تبوء:<< و الذین 8في اآلیة 

: << ما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها ...>>.4یة بة لألأما بالنس

: << ال یقتلوا منكم جمیعا إال في قرى محصنة أو من وراء جدر >>.13اآلیة  افي 

الوصل الزمني :

بأنهم شاقوا اهللا و رسوله و من یشاق فإن اهللا شدید العقاب >>. ذلك: <<  3في اآلیة 

<<4اآلیة  في لیخزياهللا و  فبإذنما قطعتم من لینة أو تركتموها قائمة على أصولها :

الفاسقین >>.

: << ما أفاء اهللا على رسوله من أهل القرى فلّله و للرسول ...>>.6في اآلیة 

: << أتیكم الرسول فخذوه و ما نهاكم فانتهوا ...>>.7اآلیة  و في ا

: << و من یوق شخ نفسه فأولئك هم المفلحون >>.8و في اآلیة 

لنا ألدبر ثم ال ینصرون...>>.: << ال ینصرونهم و لئن نصروهم لیو 11في اآلیة 

: << و ال تكونوا كالذین نسوا اهللا فأنسهم أنفسهم ...>>.18اآلیة  في ٍ 

التحلیل النصي للسورة الحشر من خالل االتساق المعجمي:5.1

.التضامنوعان أساسیان هما : التكرار و  ي لالتساق المعجم أن ذكرلا لناكما سبق 

هناك الكثیر من األمثلة سوف نذكر بعضها:في هذه السورة :التكرار

مرة و سوف نذكر بعض األمثلة:31لقد تم تكرار لفظ جاللة " اهللا " 

:<< سبح هللا ما في السماوات و ما في األرض...>>.1في اآلیة 
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: << و أنهم ما نعتهم حصونهم من اهللا فأنتم اهللا من حیث لم یحتسبوا ...>>.2اآلیة  في ا

: << و لو ال أن كتب اهللا علیهم الجالء لعذبهم...>>.3في اآلیة 

: << ذلك بأنهم شاقوا اهللا و رسوله ...>>.4في اآلیة 

مرات و من بین هذه اآلیات ذكر 6و كما نجذ تكرار لفظ الرسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم 

منها :

بأنهم شاقوا اهللا و رسوله...>>.<< ذلك :  4اآلیة 

ما أفاء على رسوله منهم فما أوجعتهم...>>.: << و  5اآلیة 

: <<... و لكن اهللا یسلط رسله على من یشاء و اهللا على كل شيء قدیر>>.6اآلیة 

و هناك تكرار لعبارة " سبح هللا ما في السماوات و ما في األرض و هو العزیز الحكیم " و ذلك 

.24تم تكرارها في اآلیة 

ا في الجدول التالي :أما التكرارات األخرى سوف نذكره

اآلیةعدد المراتالتكرار

أخرج

  العذاب

النار

  العقاب

الدنیا

ربنا

اتقوا

شاقوا

مرات7

مرات3

مرات3

مرتین

مرتین

مرات3

مرتین

مرتین

)12-11-8-2اآلیة (

)15-3اآلیة (

)18-17-3اآلیة (

)17-4اآلیة (

)18-3اآلیة (

)16-10اآلیة (

)18-6اآلیة (

)4(اآلیة 
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مرة و هذا ان دل یدل 31نالحظ فیما یخص التكرار في هذه السورة إن تكرار لفظ الجاللة 

ه و نستغفر , و تكرار لفظ ب نعلى وجوب عبادة اهللا وحده ال شریك له , و نحمده و نستع

رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم , و هذا یدل على المكانة الرفیعة و العالیة التي یملكها عند 

هللا تعالى , و فالتكرار سواء في القرآن أو جملة أو النص فانه یفید تقویة المعنى و تأكدها  و ا

ترسیخها في الذهن.

: ذكرت في هذه السورة الكثیر من التضاد و سوف نذكر بعضها :التضام 

.1السماوات و ضدها األرض في اآلیة 

.2الكافرون و ضدها المؤمنین في اآلیة 

.3اآلخرة في اآلیة الدنیا و ضدها 

.4لینة و ضدها قائمة في اآلیة 

.7و ضدها األغنیاء في اآلیة 6الفقراء في اآلیة 

.11ینصرون و ضدها ال ینصرون اآلیة 

.18النار و ضدها الجنة اآلیة 

نستخلص في األخیر من خالل التحلیل النصي لسورة الحشر أن األدوات االتساق كل من ( 

االتساق المعجمي ) تساهم بشكل كبیر في اتساق –الوصل –الحذف –االستدالل –االحالة 

اآلیات و تماسكها و هذا ما یجعل القارئ یفهم السورة بشكل صحیح و استیعابها .

:)1(السّیاق1.2

آلتي :تحدث " سید قطب " عن سیاق اآلیات في سورة الحشر و المتمثل في ا

.4013,4014ظالل القرآن ص ،سید قطب-1
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لتي وقعت كانت في الوجود حقیقة تسبیح كل شيء في السماوات و تبدأ السورة بهذه الحقیقة ا

كّل شيء في األرض هللا و اتجاهها إلیه بالتنّزیه و التمّجید تفسح السورة الى نقص قصة إخراج 

اهللا للذین كفروا من أهل الكتاب من دیارهم و إعطائها للمؤمنین به و الممجدین ألسمائه 

و یعیها الدعوة االعتبار مما حدث لبني النضیر , و یقص الحسنى (و هو العزیز الحكیم)...

نبأ الحادث الذي نزلت فیه السورة و اخراج اهللا تعالى الذین كفروا من أهل الكتاب من دیارهم 

صیغة التعبیر تقرر هذه الحقیقة في صورة ألول الحشر و اهللا هو فاعل كل شيء , و لكن

االخراج من غیر سار لقدرته من فعل الشر.مباشرة توقع في الحسن أن اهللا تولى هذا

و ساق المخرجین األرض التي منها یحشرون , فلم تعد لهم عودة الى األرض التي أخرجوا 

منها.

و یؤكد فعل اهللا المباشر في اخراجهم و سوقهم , ثم یطمئن المؤمنین على صواب ما أوقعوه 

و تحریفه أو تركه كذالك و بیان حكم اهللا فهؤالء الذین كفروا و شاقوا اهللا و رسوله من تقطیع 

لك تستقر قلوب المؤمنین المتحجرة ذفیه , و قد دخل نفوس بعض المسلمین شيء من هذا , ب

و اهللا ’ و تشفي صدورهم مما ذلك فیها و یطمئن الى أن اهللا هو الذي أراد و هو الذي فعل 

فعال لما یرید , و ما كانوا هم إال أداة إلنقاذ ما یرید.

یلیها تبیین حكم اهللا في الفيء و أمثاله كما یقرر طبیعة األمة االسالمیة على توالي العصور 

و خصائصها الممیزة التي تترابط بها و تتماسك على مدار الزمان ال ینفصل فیها جیل عن 

جیل و أكد على أنها ال تقتصر على الحكم إنما تفتح القلوب على حقیقة أخرى كبیرة.

النظام االسالمي نظام یتیح الملكیة الفردیة و لكنه لیس هو النظام الرأسمالي.أكد على أن 

و هي تبرر أهم مالمح التابعین كما تبرر أخص كما أبرزت الصورة النظیفة الرضیة الواعیة

خصائص األمة المسلمة على االطالق في جمیع األوطان و األزمان و حین ینتهي السیاق من 

صورة لفریق آخر ممن اشتركوا فیها فریق المنافقین و مصیر المؤمنین رسم هذه الصورة لیرسم
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و ثبتوا إال و شهدوا مظهر التماسك بین أهل الباطل ینهار و یكتشف عن الخالف الحاد و 

الكید في القلوب التشتیة المتفرقة.

و المؤمنون باهللا ینبغي لهم أن یدركوا حقیقة حالهم و حال أعدائهم.

آن یطلعهم على هذه الحقیقة في سیاق وصفه لحادث وقع في سیاق كة و القر فهذا نصف المعر 

التعقیب علیه , و شرح ما وراءه من حقائق و دالئل شرحا یفید منه الذین شهدوا ذالك الحادث 

بعینه , و یتدبره كل من جاء بعدهم و أراد أن یعرف الحقیقة من العالم بالحقیقة.

إخوانهم الذین كفروا من أهل الكتاب بالمقاومة , فانتهوا بهم و یضرب للمنافقین الذین أغروا 

الى تلك النهایة البائسة . یضرب لهم مثال مجال دائمة . حال الشیطان مع االنسان الذي 

یستجیب إلغرائه فینتهي و إیاه الى شر مصیر.

نة.الدعوة الى التقوى و التحذیر من النسیان و عدم استواء أصحاب النار و أصحاب الج

التقوى حالة في القلب یشیر الیها اللفظ بظالله , و لكن العبارة ال تبلغ تصویر حقیقتها . حالة 

تجعل القلب یقظا حساسا شاعرا في كل حالة.

بیان أثر القرآن على النفوس ثم یجيء االیقاع الذي یتحلل القلب و یهزه و هو یعرض أثر 

القرآن في الصخر الجامد لو تنزل علیه و اخیرا تجيء تلك التسبیحیة المدیدة بأسماء اهللا 

في كیان الوجود كله ینطلق بها لسانه و تتجاوب بها الحسنى و كأنما هي أثر من آثار القرآن 

, و هذه األسماء واضحة اآلثار في صمیم هذا الوجود في حركته و ظواهره .أرجاءه 

موضوع الخطاب (البنیة الكلیة):2.2

افتتحت السورة بتسبیح اهللا و بیان قدرته و تدبیره وضعه و شریعته قلة القدرة على وضع 

األمور في مواضعها الصحیحة.
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إجالء الیهود من دیارهم و قالعهم التي عن قدرة اهللا عز و جل ب 2الى  1تتحدث اآلیات من 

كانوا یجاورون بها المسلمین حول المدینة المنورة و قد كان هذا االجالء هو الخروج األول 

صعب نظرا لبأس الیهود و لهؤالء الیهود من دیارهم الى الشام و قد ظن المسلمون أن ذالك 

من حیث ال یعلمون فألقي في قلوبهم قوتهم , كما ظن الیهود بأن حصونهم مانعتهم فآتاهم اهللا 

الخوف و الفزع  و جعلهم یخربون بیوتهم بأیدیهم و أیدي المسلمین.

التي تحدث اهللا فیها عن رحمته و عطفه بجالء الكافرین و بیان  5الى  2و تلیها اآلیات من 

.)1(مصیر من یشاقق اهللا تعالى و یعصیه و یتحداه

ضیح الفائدة من الفيء في تحقیق المساواة بین طبقات تو  10الى  5و جاء في اآلیات من 

المجتمع و مساعدة الفقراء و لقد حددت اآلیات الفئات التي تستحق األموال التي یحصل علیها 

المسلمون من الفيء , و فضل أصحاب رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم من المهاجرین و 

مشاركتهم أموالهم و بیوتهم.األنصار و نصرة األنصار إلخوانهم المهاجرین  و 

تحدثت عن فضح المنافقین األشرار الذین تحالفوا  17الى  10في حیث نجد في اآلیات من 

ود ضد المسلمین و عهدهم لیهود بني النضیر الوقوف معهم عند محاربة المسلمین لهم مع الیه

أو اخراجهم من دیارهم.

هم لم یخرجوا معهم و لم یقابلوا الى صفهم و لكن عندما أخرج المسلمون بني النضیر من دیار 

راء االنسان بالكفر.و مثلتهم اآلیات بالشیطان الذي یحاول دائما إغ

خطاب المؤمنین باألمر بالتقوى و الحذر من أحوال  20الى  17و جاء في اآلیات من 

هم اب النار و التذكیر نتفاوت حال الفریقین ال یستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة أصح

الفائزون .

.4106صظالل القران،سید قطب،-1
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بالحدیث عن عظمة القرآن الكریم و ذكر أسماء  24الى  20سورة الحشر من اآلیة متتختا

اهللا الحسنى و صفاته العلیا و ترهته تعالى عن كل نقص.

و نستخلص أن الصورة تبدأ و تختم بتسبیح اهللا الذي له ما في السماوات و األرض و هو 

.)1(الختام مع موضوع السورةالعزیز الحكیم فیتناسق البدء و 

المناسبة في سورة الحشر3.2

نزلت سورة الحشر في السنة الرابعة للهجرة و سبب نزولها هو غدر یهود بني النضیر "

بالمسلمین و بنو للنضیر هم احدى قبائل الیهود التي سكنت المدینة المنورة . و لّما استّقر 

المدینة المنورة هو و المسلمین و بدأوا بتأسیس الّنواة رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم في 

األولى للدولة اإلسالمیة حرص الرسول صلى اهللا علیه و سلم و المسلمون على تحصین 

الجبهة الداخلیة و بدأوا بتوقیع العهود و المواثیق مع سكان المدینة و جوارها من غیر 

ارك في الّدیة و تعویض أهل المقتول إن المسلمین و منهم بنو النضیر , و كان من ضمن التش

كان القاتل من المسلمین أو من یهود بني النضیر.

ذهب الرسول صلى اهللا علیه و سلم و برفقته عشرة من كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر 

الصدیق و عمر بنو الخطاب و علي بن أبي طالب رضي اهللا عنهم الى بني النضیر فاستقبله 

و لكنهم أرادوا العذر بالرسول صلى اهللا علیه و سلم. و النضیر استقباال حسنایهود بني 

و بن حّجاش بن كعب من بني النضیر لتنفیذ مهمة خططوا لقتله و هو عندهم و استعد عمر 

قتل الرسول , إال أّن الرسول صلى اهللا علیه و سلم على معاقبة بني النضیر على خیانتهم و 

رة سورة الحشر ألن الرسول صلى اهللا علیه و سلم حشر بني غدرهم و سمیت هذه السو 

النضیر.

.4107الل القرآن ظ،طب قسید - 1
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ینما قرّر أن یعاقبهم ثم استسلموا بعد ذالك للرسول و أصحابه الكرام و حكم حیث حاصرهم ح

علیه الرسول صلى اهللا علیه و سلم بالجالء و االبتعاد عن المدینة المنّورة و كانوا أول من تّم 

هل العرب في زمن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه و معني أّول اجالؤهم و إخراجهم من أ

.)1("الحشر أي خروجهم األول من حصونهم في المدینة الى خیبر

المناسبة بین سورة الحشر و الممتحنة4.2

لما كانت سورة الحشر في المعاهد من أهل الكتاب , عقبت بهذه الشتمالها على ذكر "

المعاهدین من المشركین ألنها نزلت نزلت في صلح الحدیبیة  و لما ذكر في الحشر مواالة 

هذه السورة بنهي المؤمنین المؤمنین بعضهم بعضا ثم مواالة الذین من أهل الكتاب , افتتح 

أولیاء , لئال یتشابهوا المنافقین في ذالك و كرر ذالك و بسطه الى أن ختم به عن اتخاذ الكفار

فكانت في غایة االتصال و لذلك فضل بها بین الحشر و الصف مع تآخیهما في االفتتاح ب 

.)2((سبح)

و ما في تناسب أول سورة الحشر مع خاتمیها , و مثال ذلك قوله " سّبح هللا ما في الّسماوات 

و ختمت السورة بقوله تعالى " هو اهللا الخالق "1هو العزیز الحكیم "  "الحشر  األرض و

البارئ المصّور له األسماء الحسنى یسّبح له ما في السماوات و األرض و هو العزیز الحكیم " 

" . ففي البدایة تنزیه هللا و ذالك قد وقع من كل من في السموات و األرض و في 24" الحشر 

ورة باإلیمان بالغیب , و هو العزیز الحكیم بعد خاتمتها لما أعلى سبحانه أولیاءه بأن فتح الس

و الصفات و التنزیه عن نقائص التعطیل و كل شائبه نقص , و ینزل لعباده في أسباب

األفعال , الى أن أوصلهم الى محسوس األمثال , فتأهلوا للفناء في ذاته , و ما على صفاته 

.)3(به حالموجبة لخشیته , رقاهم الى التفكیر في تفصیل ما افتت

سبب تسمیة سورة الحشرسورة الحشر،فضل الحشر،اسباب نزول سورة،القسم االسالمي العام،منتدیات المصطبة- 1

جالل الدین السیوطي , أسرار ترتیب القرآن .- 2

.28محمد فقھاء , المناسبات في القرآن الكریم , األلولة ص  3



االتساق و االنسجام في سورة الحشرالفصل الثاني                    

72

مناسبة السورة مع غیرها من السورة.

بین سورة الحشر و سورة المجادلة.

تحدث " السیوطي " بقوله : ص آخر سورة المجادلة نزل فیمن قتل أقرباءه من الصحابة یوم 

, و أّول الحشر نازل في غزوة بني النضیر , و هي عقبها و ذلك نوع من المناسبة و بدر 

" و في أّول هذه : " 21ك : " كتب اهللا ألغلبّن أنا و رسلي " "المجادلة الربط. و في آخر تل

اهللا و  حاذحیث لم یحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب " و في آخر تلك ذكر من منفأتاهم اهللا

" و في أول هذه ذكر من شاق اهللا و رسوله و ذلك قوله : " ذلك بأّنهم 22جادلة مال"رسوله " 

"4قوا اهللا و رسوله " " الحشر شا

التغریض:

یبین لنا العالقة الموجودة بین عنوان السورة و مضمونها، وهذا ماسنقوم  بتوضیحه في 

)1(سورة الحشر والذي سیكون كالتالي:

عن إن العنوان الذي تتصدره سورة الحشر یبین ما ترمي إلیه ایات السورة كاملة،وتنزیه اهللا  

النقص بإثبات القدرة الشاملة بدلیل شهودي علي أنه یغلب هو و رسله ومن حاده في شوائب 

االذلین ألنه قوي عزیز ،و للحشر مظهر فالح المفلح ،و خسارة الخاسر علي وجه الثبات  

الكاشف أتم الكشف لجمیع صفات الكمال

نضیر بعدما ظنوا أنه ال السورة هو تكلم اهللا تعالي عن حشر بني ال ىوعالقة العنوان بمحتو 

حشرهم بقدرته من المدینة الشریفة إلي خیبر إلي الشام ثم حشرهم  ىیكون ،واهللا سبحانه وتعال

و غیرهم من الیهود ومن شك أن المحشر بأرض الشام فلیقرء هذه األیة "هو الذي أخرج الذین 

302و السور،صاآلیاترر في تناسب دنظم البرھان الدین أبي الحسن إبراھیم بن عمر القباعي، - 1
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ا أنهم مانعتهم كفروا من أهل الكتاب من دیارهم ألول الحشر ما ظننتم أن یخرجوا وظنو 

2حصونهم من اهللا..."االیة

وهكذا الحظنا أن هناك عالقة وطیدة بین عنوان السورة ومضمونها





خاتمة

76

خاتمة    

مظاهر االتساق و االنسجام في سورة الحشر وذلك كانت هذه الّدراسة محاولة لدراسة 

ومن خالل ذلك توصلنا الى مجموعة من النتائج أهمها : ى مظاهرهماالوقوف علمن خال ل 

مفهومي النص و الخطاب اّال أّن تعدد االختالف ووجهات النظر فیما یخص كل من -

هناك نقاط االشتراك بینهما .

ن االتساق و االنسجام عنصران مكمالن لبعضهما البعض فال وجود لعنصر دون إ-

األخر .

یعد االتساق خطوة مبدئیة للوصول الى االنسجام .-

یعد االنسجام أعم و أعمق من االتساق  .-

اختالف الباحثین في ترجمة كال من االتساق و االنسجام . -

االبدال , یتمیز االتساق بمجموعة من الوسائل و األدوات : ( اإلحالة , الحذف , -

الوصل , االتساق المعجمي ) . 

اب , البنیة الكلیة كما یتمیز االنسجام بأدواته المتمثلة في : ( السیاق , موضوع الخط-

بة ) . ناسریض ,الم, التغ

تغلب أدوات االتساق على أدوات االنسجام في سورة الحشر . -

لسورة الحشر , فقد ساعدها على اسهام أدوات االتساق و االنسجام في تماسك النص -

اتساق مقاطع السورة فیما بینها و كان منها ما عمل على تماسك مقاطع معینة أو 

ادخال قصة أو مقطع محدد .

, و خیر العمل ما حسن اخره و خیر الكالم ما قّل و دّل , ة نهایة و في األخیر لكل بدای

ملل أن نكونا موفقتان في سرد العناصر السابقة , سردا ال نتمناهذا الجهد المتواضع دبعو 
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جابیة و السلبیة لهذا الموضوع الشیق و الممتع , یثار االاألموضحتانفیه و ال تقصیر 

صالحنا جمیعا . ووفقنا  اهللا و ایاكم لما فیه 
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